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Anti - militaristische actie tegen Amerikaans schip
Nederlandse
geen

Ingevolge artikel 62 van de Wet op de Inlichtingen
deel ik D het volgende mede:

en Veiligheidsdiensten,

16 oktober 2002 werd door twee personen,
Jvan de anti - militaristische organisatie "ÖnEruïcr vergaat niet"
actie gevoerd tegen het onder Amerikaanse vlag varende schip de Major
Stephen W, Pless. Dit is een Amerikaans militair schip met een diplomatieke
status. Personeel aan boord is militair met een diplomatieke status.
Genoemd schip lag in de Eemshaven in de periode van 7 tot en met 17 oktober
2002.
Genoemde personen zijn terplaatse over het hek geklommen en hebben een
spandoek uitgerold met de tekst:
"Amerikaase staat is de dictator van de wereld." .
Deze tekst werd ook in de engelse taal op een spandoek getoond. Tevens werd
met krijt het vredesteken op straat aangebracht.
Daarnaast werddeleus "Go home" geroepen.
IMMUUNer4PBMP zijn aangehouden door politiepersoneel en zijn na te
zi]n verhoord in vrijheid gesteld.
Er werden geen vernielingen aangericht.
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1. Onderwerp/reden onderzoek
Activisme
2. Betrokken personen
Drie vermoedelijke leden van "Onkruit vergaat niet!". Twee personen, t.v
HBMHHMHM) zijn aangehouden, bekeurd (€ 28,00) en heen
gezonden. De derde persoon (ngo) is voortijdig gevlucht en kon niet aangehouden worden.
3. Voorval/resultaat onderzoek (evt. in subparagrafen)
Betrn zijn op 16/10/02 (tijdstip onbekend) het toegangshek van de Eemshaven over
geklommen en hebben een vredesteken op de kade geklad en op het tijdelijke hek voor het
schip een spandoek ontvouwen met de tekst: "US dictator all of the world go home". De
actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de aanwezigheid van een schip van (US)
Militairy Sealift Command dat lag afgemeerd in deze haven.
4. Beschouwing (evt. de interpretatie/mening rapporteur)
Deze actie was niet eerder onderkend, daar er een actie verwacht werd op 17/10/02 van
leden van AMOK/ Stop de oorlog. Deze actie zou plaatsvinden tussen 1730 -1830 uur. De
actie heeft geen doorgang gevonden, omdat het schip voortijdig uit de Eemshaven was
vertrokken.
Op 18/10/02 is een ander schip (Sgt Matej Kocak) gearriveerd welke vermoedelijk zal blijven
liggen t/m 28/10/02. Na dit schip komen waarschijnlijk nog andere schepen bevoorraden.
5. Conclusie/aanbevelingen (evt.)
RID Groningen heeft geen aanwijzingen dat er komende periode acties gepland zijn. Gezien
het aantal militaire bevoorradingsschepen dat de Eemshaven in de toekomst nog aan zal
doen en de aandacht die zij in de media krijgen, vallen acties echter niet uit te sluiten.
6. Noot rapporteur_(aangelegenheden niet direct in relatie tot het onderzoek)
Met de RID Groningen en de BD Kmar Delfzijl is afgesproken dat zij rapporteur informeren
over verdere acties.

7. Opmerking plaatsvervangend waarnemend detachementhoofd
Vanwege een communicatiestoring tussen verschillende diensten en afdelingen heeft deze
rapportmelding even op zich laten wachten.
Bijlage(n): diverse Internet artikelen (inclusief foto) omtrent de actie in de Eemshaven
Rubricering
Sjbln25nov98

Noord Nieuws
Amerikaans marineschip vertrekt

EEMSHAVEN - Het Amerikaanse militaire
bevoorradingsschip dat momenteel in de Eemshaven
ligt, vertrekt donderdag.
De kamerfractie van de SP wilde eerder deze week
opheldering over het schip Major Stephen W. Pless.
SP-kamerlid Van Bommel wilde weten of het schip te
maken heeft met de voorbereidingen van Amerika
voor een eventuele aanval op Irak. Daar Is nog geen
duidelijkheid over. De Major Stephen W. Pless is al
eerder ingezet in de Amerikaanse strijd tegen het
terrorisme. In januari vervoerde het schip een
mobiel zlekhuis naar Guantanamo Bay op Cuba,
waar Amerika gevangengenomen Al Quaedastrrjders vasthoudt.
Het schip heeft In de Eemshaven water en olie aan
boord genomen. Waar het schip naartoe gaat Is niet
bekend. Komende vrijdag arriveert een tweede
Amerikaans marineschip In de Eemshaven,
Laatst bijgewerkt: 16-10-2002, 10:37
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?VS-schlp In Eemshaven voor recreatie en onderhoud?
Voorpagina, Algemeen - dinsdag, 15oktober2002 19:41

Comp
EEMSHAVEN - Het Amerikaanse koopvaardijschip, de Major Stephen W. Pless, treft geen
oorlogsvoorbereidingen in de Eemshaven. Ook worden er geen militaire goederen aan boord
gebracht. Het schip Is in de naven voor onderhoud, de bemanning voor recreatie.
Het Amerikaanse koopvaardijschip, de Major Stephen W. Pless, treft geen
oorlogsvoorbereidingen in de Eemshaven. Ook worden er geen militaire goederen aan boord
gebracht Het schip Is in de naven voor onderhoud, de bemanning voor recreatie.
Dat zegt B. A. Visser, luitenant ter zee en woordvoerder van het ministerie van defensie. Het
schip is in dienst van de Amerikaanse marine en vaart permanent rond op zee. Aan boord zijn
bevoorradingsgoederen voor de marine. Het Is dan ook niet als oorlogsschip bewapend. 'Er
worden geen militaire goederen van of aan boord gebracht. Van bevoorrading met munitie is
geen sprake", aldus Visser. Het schip verlaat de Eemshaven op 18 oktober, waarna een
soortgelijk bevoorradingsschip de haven aandoet tot 28 oktober.
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De SP-fractia van de Tweede Kamer heeft de ministers van defensie en buitenlandse zaken
om opheldering gevraagd over de aanwezigheid van de schepen. Minister van buitenlandse
zaken De Hoop Schetter heeft de Tweede Kamer al bezworen dat Nederland niet betrokken is
bij voorbereidingen van de Amerikaanse aanvalsplannen.
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Op verzoek van de Amerikaanse marine zijn er wel speciale veiligheidsmaatregelen getroffen
in de Eemshaven, uit voorzorg tegen eventuele aanslagen. Het Korps Landelijke Politie
Diensten en een particulier beveiligingsbedrijf zorgen op zee en land voor bewaking. Het schip
is tot op een afstand van ongeveer 50 meter te benaderen. Burgemeester Gerard Renkema
van de gemeente Eemsmond vreest geen aanslagen en eventuele verstoring van het verblijf
van het schip, door pcotestgroepen,

Vacatu
Zoek op

Varand magazijn
Het koopvaardijschip de Major Stephen W. Pless is een soort varend magazijn voor de
Amerikaanse marine. Het circa 250 meter lange schip houdt zich normaal gesproken op in de
Middellandse Zee, waar ze de schepen van de Amerikaanse marine bevoorraadt. In januari
vervoerde het hospitaalmateriaal voor de basis op Guantanamo Bay In Cuba, waar de VS alQaeda- en Tallbanstrijders vasthouden.

Mick van wely
AMERIKAANS SCHIP:EEMSHAVEN

EU
Vind de

da Rog

[Vredeslijst] vredesakiivisten moeten claim aan defensie betalen

pagina ï van 4

[Vredeslijst] vredesaktivisten moeten claim aan defensie betalen
Oukruit Vergaat Niet onkruit@yahoo.com
Tue Jan 14 13:28:02 2003
, Previous message: [Vredeslijst] Internationaal appèl voor ondersteuning Verdrag tegen Chemische Wapens
. Next message: [Vredeslijst] Waarschuwing: doe niet mee aan E-mail petitie!""
, Messages sorted by: [ date ] [ thread ]"[ subject ] [ auUÜor ]"

PERSBERICHT
Utrecht, 14 januari 2003
Defensie buit vredesactivisten uit met erg hoge en
onterechte claim
Begin deze maand hebben enkele activisten van de
actiegroep Onkruit Vergaat Niet! een claim van £848,96
moeten betalen aan defensie na aanleiding van een
vredesactie enkele j aren geleden, waarbij
antimilitaristische leiden waren aangebracht op
gebouwen van de luchtmacht.
De actievoerders zijn het niet eens met de claim,
omdat ze geen schade hebben toegebracht aan de
gebouwen. Ze hebben namelij k indertijd gebruik gemaakt
van makkelijk verwijderbare waterverf. De rechter
heeft de actievoerders echter wel veroordeeld wegens
vernieling, omdat deze klakkeloos de verklaringen van
de Marechaussee heeft overgenomen. Waar er is nooit
onderzoek gedaan naar de verf en of daarmee ook
daadwerkelijk sprake kon zijn van vernieling.
Inmiddels hebben de activisten de claim vanuit een
actiefonds betaald, aangezien de uitspraak
onherroepelij k was geworden. Ze si j n daarbij wel
teleurgesteld geraakt in de recht5spraak. Die heeft

http://www.ddh.nl/pipermail/vredeslijst/2003/000724.html
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daarmee aangetoond absoluut niet onafhankelijk te zijn
en zich, te laten beïnvloeden door defensie.
Daarnaast vinden de vredesactivisten het erg hypocriet
van defensie een dergelijk hoge claim in te dienen
over iets wat hen geen schade heeft toegebracht,
terwijl ze zelf juist gebaseerd zijn op het toebrengen
van schade aan anderen. En zeker op vliegbasis Gilze
Ri j en» waar indertijd de actie plaats vond, met ei e
aanwezigheid van Apache helikopters en hun
mogelij kheid tot gebruik van Uraniummunitie.
Juist dit mogelijke gebruik van Uraniumnrunitie was de
aanleiding voor het protest. Omdat het gebruik hiervan
gebieden langdurig radioactief kan besmetten en men s erer jaren later nog steeds ziek van kunnen worden en
aan kunnen overlijden. Zo is bekend dat deze munitie
tijdens de golfoorlog begin jaren '90 veelvuldig door
de Amerikanen ia gebruikt. De gevolgen daarvan worden
inmiddels steeds duidelij ker zichtbaar, maar worden
het liefst zo veel mogelijk in de doofpot gestopt. Ook
veel militairen zijn er erg ziek van geworden of er
zelfs aan overleden.
Inmiddels is ook duidelijk dat Afghanistan is
getroffen door de westerse Uraniummunitie, op zeer
grote schaal zelfs.
Op dit moment staat Irak weer aan de vooravond van
opnieuw bestookt te worden met dit uiterst giftige en
licht radioactieve materiaal. Met alle gevolgen van
dien. Vele slachtoffers zullen vallen en vele huizen
zullen vernield gaan worden
En juist nu moeten de vredesactivisten van Onkruit
Vergaat Wiet!, die opkwamen (en komen) voor het recht
op leven in een gezonde wereld, een claim betalen aan
een apparaat dat zelf op grote schaal vernielt. En
defensie zal niet veroordeeld worden tot het betalen
van een claim aan diens slachtoffers, omdat het
gerechtelijke apparaat de vernieling dan juist goed
zal praten. De onafhankelij kheid is ver te zoeken als
het gaat om staatseigendommen en staatsbelangen.

http://www.ddh.nl/pipen-nail/vredeslijst/2003/000724.html
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i [Vredeslijst] vredesaktivisten moeien claim aan defensie belaien
Ds activisten laten zich door zoiets niet uit het veld
slaan, maar zullen zich eerder gesterkt voelen in hun
strijd voor de wereldvrede . Zeker daar waar de claim
betaald is uit een ondersteunend fonds . Defensie, als
vertegenwoordiger van de staat, heeft in deze zaak
du i de l ijk laten zien zich bedreigt te voelen door de
vredesactivisten, anders hadden ze nooit: een dergelijk
hoog bedrag ingediend.
De strijd gaat door voor een vreedzame wereld. Er is
niemand die het geweten van mensen kan afschaffen en
de vrije gedachten aan banden kan leggen!

KOMENDE RELEVANTE DEMONSTRATIES:
15 februari demonstratie tegen de nieuwe oorlog
13.00u Dam Amsterdam
l maart demonstratie tegen Repressie en
Schijnveiligheid 13.OOu Plein Den Haag
Meer informatie:
BEN JE BOOS OVER DE HOUDING VAN DEFENSIE TEN OPZICHTE
VAN VREDESACTIVISTEN EN WIL JE EEN BIJDRAGE LEVEREN
UIT PROTEST TEGEH CLAIMS VAN DEFENSIE. EN WIL JE
VREDEEACTIVISTEM FINANCIEEL ONDERSTEUNEN IN HUW STRIJD
KUN JE GELD STORTEN OP:
BANKREKENING 308739744 TNV AKTIES TEGEN KERNWAPENS TE
BOLSWAARD (eventueel ovv Onkruit-aktie vs
defensieclaim)

ONTWAPEN VOOR EEN DUURZAME VREDE IN DE WERELD
Onkruit Vergaat Niet!
postbus 35069, 3508 AB Utrecht

http://www.ddh.nl/pipermail/vrcdeslijst/2003/000724.html
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Everything y o u ' l l ever neeti on one web page
from News and Sport to Email and Musio Charts
http://uk.my.yahoo.com
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Succesvolle blokkade militair transport!
onkruit- 12.04.2003 09:23
Aktiegroep Onkruit heeft vrijdagnacht op het spoor nabij Venlo een
succesvolle blokkade opgeworpen tegen een Amerikaans
wapentransport.
PERSBERICHT
Onkruit blokkeert Amerikaanse wapentransporten
Venlo, 12 april 2003
Aktiegroep Onkruit heeft vrijdagnacht op het spoor nabij Venlo een
succesvolle blokkade opgeworpen tegen een Amerikaans
wapentransport. Diverse aktivisten hebben zich aan de rails
vastgeketend. Het transport ±elf heeft ommekeer moeten maken
richting Duitsland, waar het vandaan kwam.
De aanwezige politie heeft negen arrestaties verricht bij een
tevergeefse poging een einde te maken aan de blokkade.
Op dit moment is de Amerikaanse defensie bezig hun gehele eerste
pantserdivisie vanuit Hanau (D) naar frak te verplaatsen. Hiervoor
wordt de divisie eerst over het spoor n^ar de overslaghaven van
Hurope Container Terminals in Rotterdam gebracht. Vervolgens zal
de divisie per schip naar Irak worden gebracht, om daar de nodige
burgers af te slachten en Amerika's olievoorraad door middel van
een militaire bezetting veilig te stellen. Onkruit heeft dit
afgelopen vrijdagnacht echter belemmerd. Toen duidelijk werd dat
het transport Nederland in zou rijden is het sein op rood gezet,
zijn er spandoeken met het woord 'STOP' op het spoor gezet en
hebben diverse aktivisten zich met zogenoemde 'lock-ons', stalen
buizen waarin de arm vastgehaakt kan worden, aan het spoor
vastgeketend- Deze directe aktie geeft gehoor aan de
internationale oproep voor akties op 12 april tegen de oorlog op
Irak, uitgeroepen door de Stop the War Coalition (UK). Verdere
akties volgen...
No border! No nation! Stop the oocupation!
Lees meer over: militarisme wereldcrisis
aanvullingen

http://wwv.indymedia.nl/nl/2003/04/n242.shtml
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1. Onderwerp/reden onderzoek
Antimilitarisme.

INT

1 8 APR 2003

DOSSIER NR,: CCy

2. Betrokken personen
10 Activisten waarvan 7 in voorlopige hechtenis zijn genomen.
De eerste 3 personen hebben hun persoongegevens afgegeven direct na hun aanhouding.
De personen 4 en 5 hebben deze gegevens pas verstrekt op 15 april.
De overige 2 in hechtenis genomen activisten zijn niet bereid hun persoonsgegevens af te
staan.

1

Adres: onbekend
Adres: onbekend.
6. Geslacht vrouw: verder geen persoonsgegevens van bekend.
7. Geslacht man: voornaarrNJjHhfcVerder geen persoonsgegevens van bekend.
Van de 3 activisten die niet in hechtenis zijn genomen zijn geen gegevens van bekend.
Nummer 5 en 7 zaten vastgeketend aan de rails van het spoorwegnet.

Sj'bln25<uw98
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3. Voorval/resultaat onderzoek
Een antimilitaristische actiegroep heeft onder de naam Onkruit met 10 activisten op 12 april
2003 omstreeks 01.30 uur met succes een Amerikaans militair transport tot stilstand
gedwongen.
Ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Grubbenvorsteweg te Sevenum hadden 2
activisten met zogenaamde 'lock-ons' zich vastgeketend aan een rails op het traject Venlo
Eindhoven. Daarvoor hebben vermoedelijk enkele andere activisten met behulp van een 20
centimeter lang elektrisch geleidend voorwerp (ngo) kortsluiting veroorzaakt tussen een
verbindingslus van het rails netwerk. Door deze handeling kreeg de machinist van een
naderend militair transport het sein om zijn trein tot stilstaand te brengen. Uit voorzorg
liepen 2 activisten, waaronde^MMHBII^ de trein tegemoet met een spandoek met
het woord STOP erop.
^^^^^^^^^
De gewaarschuwde politie en marechaussee namen vrijwel direct bij hun aankomst 5
personen in hechtenis die geen gevolg gaven aan de vordering het baanvak te verlaten.
Bij voornamelijk één 3rtivist4HHH|HM|A) stuitte dit op verzet en moest de politie
met gepast geweld haar naareendienstvoertuig^eleiden.
De 2 personen, die door middel van een 12 cm in doorsnede en ongeveer 3 mm dikwandige
buis (lock-ons) onder de rails door zaten vastgeketend, hebben zichzelf omstreeks 04.40 uur
uit hun benarde positie bevrijd en zijn onmiddellijk in voorlopige hechtenis genomen, —
De gestopte trein is teruggekeerd naar het rangeerterrein te Venlo en heeft dezelfde avond
nog zonder verder oponthoud zijn eindbestemming bereikt.
Op grond van artikel 164.1 van het wetboek van strafrecht zijn deze 7 personen 3 dagen op
het politiebureau te Venlo in voorlopige hechtenis gehouden. Op 15 april 2003 zijn ze
voorgeleid aan de rechtbank in Roermond. De 7 activisten hebben hier de rechtbank
gewraakt wat leidde tot een schorsing van de voorgeleiding. Later op de dag heeft de
rechter toch uitspraak gedaan en de voorlopige hechtenis voor 5 van de 7 personen met 6
dagen verlengt tot en met 21 april 2003. Voor overige 2 personen heeft de rechter, in
verband met het niet verstrekken van de persoonsgegevens, de hechtenis met 10 dagen
verlengt tot en met 25 april 2003.
Zowel op zondag 13 april bij het politiebureau in Venlo als op dinsdag 15 april bij het
gerechtshof in Roermond hebben ongeveer 10 demonstranten door middel van een
lawaaidemonstratie steun betuigd aan de arrestanten en hun
^Onderdeze
ze demonstranten bevond zich ook de huisgenoot
Enkele activisten, waaronde^B(B((J(Phebben direct na de actie van 12 april, via de
media en het internet, te kennen gegeven de komende weken met nieuwe acties de militaire
transporten proberen tegen te houden.

Sjbfn25noï98

Rubricering

4. Beschouwing
Onder de naam Onkruit worden vaker (kleinschalige) anti militaristische acties ondernomen.
Door de relatief korte voorbereidingstijd en de beperkte omvang van dergelijke acties is
onderkenning hiervan een moeilijke zaak.
Ook bij deze actie is door de activisten, met een kleine uitzondering naaN
geen geweld gebruikt tegen personen en voornamelijk alleen verbaal verzet
gepleegd tegen hun aanhouding. Uit het oogpunt van de activisten is de actie geslaagd, de
trein is gestopt en ze hebben voldoende publiciteit behaald.
Vermoedelijk hebben deze activisten geen rekening gehouden met het 'hardere' optreden
van de kant van justitie waardoor ze langer in voorlopige hechtenis blijven zitten.
Bij een langere voorlopige hechtenis van 6 of 12 uur kan al op voorhand rekening gehouden
worden met sympathie betuigingen van (vredes)activisten door middel van een lawaaidemo
bij een politiebureau, huis van bewaring en of het gerechtgebouw.
5. Conclusie/aanbevelingen
Enkele activisten, waaronder^HHHMHphebben direct na de actie van 12 april, via de
media en het internet, te kennen gegeverfclè komende weken met nieuwe acties de militaire
transporten proberen tegen te houden.
Gezien het 'hardere' optreden van justitie zal de bereidheid onder een groot deel van de
actievoerders zijn afgenomen. Het risico om langere tijd opgesloten te worden of
veroordeeld te worden tot een hoge geldboete is voor vele actievoerders reden om geen
strafbare feiten te plegen.
Blijft staan dat een kleine harde kern binnen deze groep actievoerders de komende tijd toch
dit risico neemt. Ook aannemelijk is dat men overgaat op acties waarbij het risico tot
arrestatie gering zal zijn.
6. Noot rapporteur
N.v.t.
7. Noot rapporteur Hoofd Detachement Zuid
Cfm, ter registratie. De modus operandi is hiermee weer wat duidelijker geworden. Waar
activisten in België zakken gebrujkten om de seinen mee af te dekken, maakt men hier
gebruik van het veroorzaken van kortsluiting.
Bijlage(n): 2
1. Krantenknipsel Limburgs Dagblad van 14 april.
2.. Foto's van de 7 actievoerders.
Deze bijlagen zullen in hardcopy worden toegezonden.
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Laatste actie: Onkruit blokkeert Amerikaans wapentransport

Venlo, 12 april 2003
Onkruit heeft vrijdagnacht op het spoor nabij Venlo een succesvolle blokkade opgeworpen tegen een Amerikaans wapentransport. Diverse aktivisten
hebben zich aan de rails vastgeketend. Het transport zelfheeft ommekeer moeten maken richting Duitsland, waar het vandaan kwam.
De aanwezige politie heeft zeven arrestaties verricht bij een tevergeefse poging een einde te maken aan de blokkade. Op dit moment is de Amerikaanse
defensie bezig hun gehele eerste pantserdivisie vanuit Hanau (D) naar Irak te verplaatsen. Hiervoor wordt de divisie eerst over het spoor naar de
overslaghaven van Europe Container Terminals in Rotterdam gebracht. Vervolgens zal de divisie per schip naar Irak worden gebracht, om daar de
nodige burgers af te slachten en Amerika's olievoorraad door middel van een militaire bezetting veilig te stellen. Onkruit heeft dit afgelopen
vrijdagnacht echter belemmerd. Toen duidelijk werd dat het transport Nederland in zou rijden is het sein op rood gezet, zijn er spandoeken met het
woord 'STOP' op het spoor gezet en hebben diverse aktivisten zich met zogenoemde 'lock-ons', stalen buizen waarin de arm vastgehaakt kan worden,
aan het spoor vastgeketend. Deze directe aktie geeft gehoor aan de internationale oproep voor akties op 12 april tegen de oorlog op Irak, uitgeroepen
door de Stop the War Coalition (UK). Verdere akties volgen-.
No Border! No Nation! Stop the occupation!
Toevoeging: uiteindelijk hebben de zeven aktivisten, omgedoopt tot de 'Zeven van Sevcnum', tien dagen in voorarrest gezeten. Toen waren de laatste
http://www.contrast.org/onkruit/axies.html
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transporten voorbij. Ze hebben tot op heden nog geen dagvaarding ontvangen.

http://www.contrast.org/onkruit/axies.html

4-6-2003

Onkruit blokkeert bij Doorn Nederlandse mariniers op weg naar Irak
Woensdag 23 juli 2003
Vanaf 6:00 vanochtend blokkeren activisten van Onkruit een bus met Nederlandse mariniers die
van de Van Braam Houckgeestkazerne (Mariniersweg 7) in Doorn onderweg is naar het vliegveld
Eindhoven. Vandaar vertrokken de mariniers per vliegtuig naar Koeweit om begin augustus hun
missie in Irak te starten. Onkruit verzet zich tegen de Nederlandse deelname aan de
bezettingsmacht in Irak, die onder het mom van 'wederopbouw' de bevolking onderdrukt en
vermoordt en het land plundert. De actie wordt ondersteund door het landelijk Platform Tegen De
Nieuwe Oorlog.
Ondanks het wereldwijd enorme verzet tegen de oorlog, waarvan steeds duidelijker blijkt dat
deze op oneigenlijke gronden en leugens gevoerd is, en het aanhoudende verzet van de Irakese
bevolking tegen de Amerkaans-Britse bezettingsmacht, loopt Nederland weer als schoothondje
achter de imperialisten aan. Onkruit pleit ervoor dat de Irakezen zeggenschap over hun eigen
leven krijgen en over de wederopbouw van hun eigen omgeving.
Al eerder werd onder de naam Onkruit actie gevoerd tegen de bezetting; in de nacht van 11 op 12
april werd bij Sevenum een trein met Amerikaanse pantservoertuigen effectief geblokkeerd. Om
een einde te maken aan verdere moord en onderdrukking, roept Onkruit op om in verzet te komen
tegen de staat en haar militair apparaat, welke ten grondslag liggen aan al het oorlogsgeweld.
No border! No nation! Stop the occupation!
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Laatste actie: Onkruit houdt nachtje uit in Soesterberg
Soesterberg, 27 juli 2003
Onkruit heeft afgelopen zondagnacht een vermakelijke nacht gehad op vliegbasis Soesterberg. Ter
gelegenheid van het feestje zijn ter plekke enkele decoraties aangebracht. Onder het motto
"militarisme stinkt!" zijn er tevens enkele flessen boterzuur geleegd. Onkruit is geen actiegroep,
maar een groep acties. Iedereen kan de naam gebruiken voor directe anti-militaristische actie, dus
kom in verzet en sloop het militair apparaat!
Het archief:
23 juli 2003: Onkruit blokkeert bij Doorn Nederlandse mariniers op weg naar Irak
12 april 2003: OnkTurFblokkeert Amerikaans wapcntranspoft
17 november 2000: Militaire zendmast Volkelönklaar gemaakt
27 november 1999: Documenten over kernwapens gevonden bij een burgerinspectie op vliegbasis
Volkel
"~

http://www.contrast.org/onkruit/axies.html
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Onkruit houdt nachtje uit in Soesterberg
Onkruit - 30.07.2003 14:37
Een spuitbus en boterzuur feestje op vliebasis Soesterberg
Onkruit heeft afgelopen zondagnacht een vermakelijke nacht gehad op vliegbasis Soesterberg. Ter
gelegenheid van het feestje zijn ter plekke enkele decoraties aangebracht. Onder het motto "militarisme
stinkt!" zijn er tevens enkele flessen boterzuur geleegd. Onkruit is geen actiegroep, maar een groep acties.
Iedereen kan de naam gebruiken voor directe anti-militaristische actie, dus kom in verzet en sloop het militair
apparaat!

http://www.indymedia.n1/nl/2003/07/l 3096.shtml
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BEKOGELING KANTOOR BECHTEL
Bij de Onkruit Steungroep kwam het
volgende communiqué binnen:
In solidariteit met het autonoom
Iraaks
verzet
heeft
een
Amsterdamse cel van de militante
anti-militaristische aktiebeweging
Onkruit in de nacht van l op 2
februari 2004 het Nederlandse
kantoor van Bechtel bekogeld met
verfbommen. Tevens is de leus
'Bloed aan je panden!' op het pand
aangebracht.
Het kantoor is gelegen aan de
Huidekoperstraat
15,
te
Amsterdam. Bechtel is de grootste
profiteur van de oorlog tegen cq.
de bezetting van Irak. Zij hebben
door middel van hun goede
contacten met de regering Bush
een grote bijdrage aan de prooorlogs-lobby kunnen geven. De
verwachting is dat zij in de
komende jaren ongeveer 100
miljard aan de bezetting zullen
verdienen. Deze aasgieren zijn het
kloppend hart van de neo-liberale
terreur die nu op de Iraakse
bevolking neerstrijkt. Zij zijn het
helaas nog levende bewijs dat de
enige aanleiding voor de oorlog
het plaatsen van Irak onder de
dictatuur van de vrije markt en het
creëren van winstgebied voor
westerse multi-nationals was.

Zolang de bezetting voortduurt,
roepen wij een ieder op in verzet te
komen tegen het neo-liberale
regime. In het bijzonder willen wij
een ieder oproepen deel te nemen
aan
de
anti-bezettingsdemonstratie op 20 maart en aldaar

uw stem met woord en vooral met
daad te doen horen. Laat ons het
strand onder de dam hervinden!
No Border! No Nation! Stop the
occupation!

WAT IS ONKRUIT?
Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigerbeweging, ontwikkelde
Onkruit zich tot een militante anti-militaristische beweging, die vooral
bekend werd door spraakmakende inbraken en bezettingen. Sinds enige tijd
zijn er na een lange periode van relatieve stilte weer activisten onder de
naam Onkruit aan de slag. Onkruit is geen aktiegroep, maar een groep akties.
De Onkruit Steungroep is een groep mensen die losstaat van de Onkruit
acties op zich, maar deze wel ondersteunt, ondermeer door het doorgeven
van persberichten, het geven van achtergrondinformatie, het bijhouden van
een website en het uitgeven van Onkruit Nieuws, een kwartaalblad met
nieuws over Onkruit-akties en aanverwante zaken.
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Onkruit Steungroep
Postbus 1338
3500 BH Utrecht
Email: onkruit@puscii.nl
Website:
www. conttast.org/onkruit
Donaties welkom op giro
9550745 tnv Onkruit
Steungroep te Utrecht

AKTIES WERELDWIJD
Drie anti-oorlogsactivisten langdurig
vastgehouden in Japan
Op 27 februari jl. werden drie anti-oorlogsactivisten
aangehouden door de Japanse politie. De twee
mannen en een vrouw werden gearresteerd in
Tachikawa, een voorstad van Tokio, terwijl ze flyers
aan het verspreiden waren tegen het uitzenden van
Japanse troepen naar Irak.
De flyers riepen op de uitzending nog eens goed te
heroverwegen. De activisten werden aangehouden
wegens het betreden van verboden terrein (artikel 130
van de Japanse strafwet), omdat ze de flyers hadden
gedeponeerd in brievenbussen van wooneenheden van
legerpersoneel.
Op 21 maart zaten de activisten nog steeds in
voorarrest. Ze werden elke dag bijna acht uur
verhoord, waarbij geen advocaten aanwezig waren.
Computers van hun familie werden in beslag genomen
en huizen werden doorzocht.
Amnesty International heeft informatie ontvangen die
er op wijst dat de arrestanten worden verhoord door
de publieke veiligheidseenheid van de Tokyo
Metropolitan Police. Dat zou inhouden dat er gedacht
wordt dat deze zaak gevolgen voor de nationale
veiligheid van Japan zou kunnen hebben.
In een verklaring zegt Amnesty International dat het
de drie personen als gewetensgevangenen beschouwd
die worden vastgehouden in strijd met hun recht op
vrije meningsuiting, die wordt gegarandeerd door de
Japanse grondwet en door internationaal recht.
De organisatie sprak een stevige veroordeling van de
arrestaties uit en zei: "We roepen op tot hun
onmiddellijke vrijlating en zolang ze vastzitten moet
Japan verzekeren dat hun rechten gerespecteerd
worden."

Activisten blokkeren kernwapenbasis
Op maandag 8 maart jl. hebben vier activisten van
Trident Ploughshares de
noordelijke toegangs-poort
van de marinebasis Faslane
in Schotland geblokkeerd.
Ze wisten het verkeer naar
de basis gedurende twee
uur behoorlijk op te
houden.
De Schotse basis huisvest
de vier Britse Trident
kerawapenonderzeeërs,
waarvan eentje 24 uur per dag op patrouille is.
De vier personen gebruikten lock-ons van plastic om
zich aan elkaar vast te ketenen voordat ze om 7.30 uur
op de weg gingen liggen.
Twee uur later werden ze losgeknipt door een speciaal
getrainde eenheid van de militaire politie. De
activisten werden gearresteerd en beschuldigd van
ordeverstoring voordat ze enkele uren later werden
vrijgelaten.
De blokkade maakte onderdeel uit van de Non-StopNuke-Stop campagne die frequent onaangekondigd
verstoringen van de Trident bases in Faslane en het
nabij gelegen Coulport veroorzaakt.
Een van de activisten zei: "Ik ben het niet die de orde
verstoort, dat doet wat achter de poort die we
vanochtend blokkeerden ligt. Trident is een
afschuwelijk massavernietigingswapen en ik kan niet
rustig thuis zitten en doen alsof de activiteiten in
Faslane normaal, rechtmatig of beschaafd zijn."

JURIDISCHE ZAKEN
• De zeven activisten die april 2003 10 dagen in voorarrest zaten wegens het blokkeren van een trein met
Amerikaans legermaterieel onderweg naar Rotterdam om van daaruit per schip naar Irak vervoerd te worden,
kregen allemaal bericht dat de zaak wegens het in gevaar brengen van het spoorverkeer wegens gebrek aan bewijs
werd geseponeerd. Wegens het onterecht in de cel zitten, kregen ze bovendien een schadevergoeding toegewezen.
Nieuw hierbij was dat ook de personen die hun naam niet gezegd hadden deze schadevergoeding kregen zonder dat
ze alsnog hun identiteit hoefden kenbaar te maken.
• Van de vier activisten die vorig jaar juni in Enschede werden gearresteerd bij acties aan de vooravond van de
jaarlijkse open dagen van de Luchtmacht, gingen twee in beroep tegen de in eerste instantie opgelegde straf van
twee weken gevangenis wegens openlijke geweldpleging (schilderen op de weg, knippen in het hek van vliegbasis
Twenthe en het gooien van een verfbommetje). Een van hen werd door het gerechtshof Arnhem veroordeeld tot een
taakstraf van 40 uur, de zaak van de andere persoon moet nog voorkomen.
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ACTIEHANDLEIDING: DISINFORMATIE
Disinformatie is een actiemiddel dat helaas niet vaak
wordt gebruikt. Toch is het een middel dat een enorm
potentieel heeft en waai' je vrij makkelijk mee weg
kunt komen. Vooral kantoren zijn erg kwetsbaar. Een
kantoor leeft op informatie. Door de informatiestroom
te verzieken kun je een kantoor omtoveren in
complete chaos.
Wat houdt disinformatie precies in? Eigenlijk is het
een kwestie van door creatieve acties de
informatiestroom van je tegenstander onbetrouwbaar
maken. Dit kan op allerlei manieren. We zullen er hier
een aantal behandelen, maar wees vooral zelf creatief.
Denk eraan dat je eerst het nodige onderzoek naar je
tegenstander doet. Hoe meer informatie je over je
tegenstander en zijn informatie-netwerk hebt, des te
effectiever kun je de boel verstieren.
De valse brief
Heel simpel. Zorg er voor dat je briefpapier van je
tegenstander en zijn relaties te pakken krijgt en leef je
uit. Om het effect zo groot mogelijk te krijgen, is het
belangrijk dat alles zo realistisch mogelijk oogt. Leef
je dus in in de situatie van de tegenstander en begin
onzin te verspreiden. Een paar voorbeelden:
Een stapel valse facturen kan een administrateur al
snel helemaal gek maken. Als die op een gegeven
moment bij iedere te behandelen factuur na moet gaan
of die ook wel daadwerkelijk klopt, is hij/zij minstens
drie keer zoveel tijd kwijt en met een beetje geluk
heeft hij/zij al een paar valse rekeningen betaald en is
je tegenstander weer wat geld armer.
Een valse verklaring naar de pers kan de nodige ophef
veroorzaken. Hierbij kun je het beste de spass-guerilla
tactiek hanteren. Bedenk wat je tegenstander het ergst
zou vinden en doe dit nog tien keer zo erg. Heeft je
tegenstander bijvoorbeeld een dubieus handeltje die
hij/zij met alle macht uit beeld probeert te houden,
stuur dan een leuke verklaring naar de pers waar je
tegenstander loopt te pochen dat dit handeltje flink
wordt uitgebreid.
Valse bestellingen kunnen de relaties van je
tegenstander verstoren en bezorgen een flinke
hoeveelheid extra werk op het kantoor. Relaties
ontvangen ineens producten waai' ze nooit om
gevraagd hebben. Dit moet dan weer teruggestuurd en
teruggeboekt worden, er zal een excuus-briefje
geschreven moeten worden; als dit geintje wat vaker
gebeurt, zal het zeker de nodige irritaties opleveren.
Informatievernietiging
De communicatie van je tegenstander zal flink in de
soep lopen als er ineens willekeurig informatie
verdwijnt. Er zijn allerlei manieren te bedenken om
informatie te doen verdwijnen. Aggresieve computervirussen, een lading verf in de postbus en
doorgeknipte telefoonkabels doen in ieder geval
wonderen.
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Informatie overvloed
Een overvloed aan informatie kan je tegenstander
helemaal gek maken. Als je zelf ooit op een kantoor
hebt gewerkt waar iedere minuut de telefoon gaat,
weet je precies hoeveel tijd er dan nog overblijft voor
het gewone werk. Je kunt natuurlijk zelf de hele tijd
gaan bellen, naar allerlei mensen vragen en enorme
verhalen gaan vertellen, maar dit is een erg
tijdrovende en prijzige bezigheid. Een berichtje op
internet plaatsen dat gratis kaartjes te verkrijgen zijn
van een concert van een populaire popgroep op het
telefoonnummer van je tegenstander heeft hetzelfde
resultaat. Op dezelfde manier kun je ook hun postbus
(een fysieke of elektronische) doen overspoelen met
fanmail. Verder is het redelijk eenvoudig om met hun
gegevens wat spam rond te sturen. Hate-mail reacties
gegarandeerd.
En zo zijn er nog vele andere manieren te bedenken
om de informatiestroom van je tegenstander om zeep
te helpen. Wees vooral creatief en structureel. Een
enkele actie zal niet zoveel resultaat hebben, maar
dagelijks een paar van dit soort geintjes uithalen kan
desastreuze gevolgen hebben.
Of je deze acties op wil eisen hangt een beetje van je
doel af. Als je je tegenstander gewoon helemaal kapot
wil maken (als ze toch altijd fout zullen blijven,
defensie ofzo), kun je het gewoon gebruiken als
middel om economische schade aan te richten en
maakt het niet zoveel uit of je de acties opeist. Je kunt
dit middel echter ook erg goed gebruiken om druk uit
te oefenen om je tegenstander ergens toe te dwingen
(een contract beëindigen o.i.d.). In dit geval is het wel
zo handig als je tegenstander weet waarom hij/zij al
deze ellende ineens op zijn/haar dak krijgt en wat
hij/zij er aan kan doen. De acties opeisen is hiervoor
een vereiste. Dit kun je direct naar de tegenstander toe
doen (schrijf ze een briefje met kaartjes voor het
concert en je eisen) of je kunt het via de media spelen.
Van de media hoef je voor dit soort acties geen
positieve stukjes te verwachten, maar het kan anderen
inspireren ook dit soort geintjes uit te gaan halen.
En dan is er tenslotte nog het punt veiligheid. De
mogelijke juridische consequenties voor dit soort
acties kunnen best vervelend zijn. Dit hangt er
natuurlijk van af wat je precies uitvreet. Denk in ieder
geval aan artikelen als valsheid in geschrifte,
vernieling, stalking en computervredebreuk. Om te
voorkomen dat je gepakt wordt is het handig een paar
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Zorg er voor
dat er geen sporen achterblijven op papierwerk watje
de deur uitstuurt. Werk dus continu met handschoenen
aan. Verstuur de brieven ook niet bij de brievenbus op
de hoek, maar bij voorkeur eentje die veel gebruikt
wordt en niet bij jou in de buurt staat. Mocht je
geintjes op internet uit gaan halen, werk dan vanuit
een internetcafe waar ze aeen camera's hebben.

STOP DE PLUNDERING VAN IRAK
Massavernietigingswapens werden
in Irak vooralsnog niet gevonden,
en de kans dat dat nog zal
gebeuren wordt steeds kleiner. De
Verenigde Staten hebben een groot
aantal wapeninspecteurs inmiddels
met stille trom teruggetrokken.
De Iraakse bevolking is verlost
van het dictatoriale regime van
Saddam Hussein, De oorlog heeft
echter
duizenden
burgerslachtoffers geëist en het
land in een situatie van chaos en
onveiligheid
gebracht.
De
humanitaire situatie is slechter dan
ooit. Het verzet tegen de bezetting
onder Amerikaanse leiding neemt
toe, maar lijkt aan dovemansoren
gericht te zijn.
De ware winnaars van de gevoerde
oorlog zijn dan ook niet de
Irakezen of de (westerse) burgers
die gered zijn van een dreiging
met
gebruik
van
massavernietigingswapens.
De
grote winnaar van de oorlog is het
Amerikaanse bedrijfsleven, meer
specifiek een select aantal grote
bedrijven met goede connecties
met de regering van President
Bush. Niet zelden hebben deze
bedrijven eerder jarenlang aan het
regime van Saddam Hussein
geleverd.
Irak is verworden tot een nieuw
wingewest
van
westerse
multinationals, die de komende
jaren meer dan 100 miljard dollar

aan de 'wederopbouw' van Irak
zullen verdienen. Om hen nog
verder terwille te zijn wordt
aangedrongen
op
snelle
privatiseringen en de creatie van
een vrije markteconomie.
Alan Larson, de Amerikaanse
onderminister voor Economische
Zaken zei hierover in april 2003
al: „Wij hopen een interimregering en een nieuwe gekozen
regering
ervan
te
kunnen
overtuigen dat een open, vrije
markteconomie
in
NoordAmerika, Europa en delen van
Azië goed heeft gewerkt, en dat
het
Iraakse
volk
daar
buitengewoon wel bij zou varen."
Alle grote contracten
voor
werkzaamheden zijn vergeven aan
Amerikaanse
bedrijven,
die
ondercontracten soms gunnen aan
bedrijven uit andere landen, met
name uit westerse landen die de
oorlog gesteund hebben, een aantal
Iraakse ondernemingen en enkele
bedrijven uit de Verenigde Staten
gunstiggezinde landen in de regio.
In het kielzog van deze door de
Verenigde Staten
toegekende
contracten, hopen talloze bedrijven
van over de hele wereld een
plaatsje te bemachtigen op de
nieuw
opengegooide
Iraakse
markt. Ook een flink aantal
Nederlandse bedrijven, die bij de
Amerikaanse
hoofdaannemers
nauwelijks een poot aan de grond

HATEMAIL
(ingezonden brieven)
Anthony Vandepol (strikeeagle_entje@msn.com)
mailde ons het volgende:
"WAT een kanker mongolen zijn jullie.GA een Baan
zoeken stelletje linkse kanker zwervers.
Jullie hebben het wel toevallig over mensen die HUN

LEVEN GEVEN VOOR VREDE
stelletje kanker mongolen bah ik kots op jullie
Trouwens vertel jullie opvattingen maar aan de
mensen die in de 2 de wereldoorlog gevochten hebben
zodat jullie ze nu in principe kunnen afbraken.
Wat een klerelijers zijn jullie.
De groeten."
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krijgen, staan hiervoor in de rij.
Van 10 tot 13 januari jl. vond
bijvoorbeeld
een
grote
handelsbeurs onder de naam
'Outreach' plaats in Amman, waar
talloze
bedrijven
zich
presenteerden.
De inspanningen van Nederlandse
bedrijven om een plaatsje op de
Iraakse
markt
worden
gecoördineerd door de Task Force
Irak, een project van ondermeer
het Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering (NCH) en het
Ministerie
van
Economische
Zaken, met een secretariaat bij
werkgeversorganisatie
VNONCW, en het eveneens van het
NCH uitgaande Nederlands-Iraaks
Centrum
voor
Handelsbevordering.
Het Ministerie van Financiën
verzekert
de risico's
voor
Nederlandse bedrijven die in Irak
aan de slag willen. Gerling NCM
kan hierdoor kredietverzekeringen
op exporten naar Irak afsluiten.
Ook
het
Ministerie
van
Economische Zaken heeft voor
miljoenen steun aangeboden aan
het Nederlandse bedrijfsleven.
Een
lijst
van
Nederlandse
vestigingen van in Irak actieve
bedrijven is te vinden op de
website van Onkruit.

BON
(opsturen naar postbus 1338, 3500 BH, Utrecht)
Ik wil:
O Vier keer per jaar Onkruit Nieuws ontvangen en
maak minimaal 5 euro per jaar over op giro 9550745
tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O ... extra exemplaren van Onkruit Nieuws
ontvangen om verder te verspreiden
O Actief worden bij de Onkruit Steungroep, neem
contact met mij op
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Email:

5 jaar
Nr.
Datum rapport
Verzonden aan

C7
28-5-2004

T.a.v.s MIVD

Kr. rapport
B r 011

AMW/2D04/13

Betrouwbaarheid van do bron
Juistheid van het bericht
Welke acties werden ondernomen
Met wie werd samengewerkt
Onderwerp
Nationaliteit
Bij lage(n)

Vernieling militair voertuig
NI

Ingevolge artikel 62 van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten.,
deel ik U het volgende mede;

Op 3 mei 2004 rond 07.30 uur werd door de beheerder van het schietkamp
crailo te Bugsura vastgesteld dat een aantal vernielingen waren gepleegd aan
een aldaar opgesteld militair voertuig. Tevens bleek er een Cfat te zijn
gemaakt in het hekwerk: wat grenst aan de openbare weg (fietspad) .
Deze vernielingen zijn vervolgens geclaimd bij de krant "Gooi en Eemlander"
door een persoon die dit verklaarde te doen namens de actiegroep "Onkruit" .
Ook bleek er een bericht te staan op de internetsite
* http://wvjw.contra3ti.Qrq/onkruit/axie3/axie.html
Hierin werd een verband gelegd tussen de uitgevoerde vernielingen en de
oorlog in Irak.
Gesteld werd dat de vernielingen waren uitgevoerd in de nacht van donderdag
29 op vrijdag 30 april 2004.

IN.

- 9 JUL 2004

DOSSIER NR.

Onkruit maakt legervoertuig onklaar
Bussum, 30 april 2004
In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 april hebben een aantal Onkruit-acti visten een
legervoertuig op de schietbaan van de Kolonel Palm-kazerne in Bussum buiten gebruik gesteld.
Hiermee is weer een klein stapje gezet op weg naar de sloop van het militaire apparaat.
De schietbaan wordt ondermeer gebruikt door de Defensie Schietsport Vereniging, waar
militairen hun schietvaardigheid kunnen 'aanscherpen'. Hoe het met de schietvaardigheid van de
Nederlandse militairen gesteld is kunnen we zien in Irak, waar de afgelopen maanden minimaal
drie Irakezen afgeschoten werden voor enorme misdaden als het plunderen van een auto en het
negeren van een stopteken. Militarisme is moord!
Ook in Irak werd afgelopen nacht overigens een legervoertuig beschadigd, door een mortieraanval
op het Nederlandse kamp Ar Rumaytah. Wij zijn blij dat de Irakezen een handje helpen bij de
strijd tegen de krijgsmacht!

Een uitgave van de Onkruit Steungroep

December 2O04 - nr. 3

PROTEST BIJ MILITAIRE BEURS

Onkruit heeft een Ideine prikaktie
gedaan voor de deur van het
Nederlands Congres Centrum ia
Den Haag, waar op dat moment
de jaarlijkse bijeenkomst van de

Nilp plaatsvond: Onder dé titel
'Onachtbare dreiging1 kwamen
vertegenwoordigers van bedrijven
die bij militaire produktie zijn
betrokken, politici en militairen

bij elkaar om te praten over hoe
de Nederlandse wapenindustrie
zijn moorddadige produktie kan
uitbreiden.
Een activiste klom in een paal
onder de luifel voor het centrum.
Ze heeft daar uiteindelijk zo'n zes
uur lang met een duidelijk
zichtbaar spandoek met de tekst
'Geen bloedgeld voor wapens'
gehangen. Af en toe gooide ze
Tjloedgeld'-biljètten naar beneden.
Twee andere activisten lagen,
besmeurd met nepbloed, korte tijd
voor de deur. Ze werden door de
ruimschoots aanwezige politie
snel afgevoerd en aangehouden.
Na zes uur werden ze met een
boete weer straat gezet
De hele dag door hielden het
Haags Vredes Platform en de
Franciskaanse Vredeswacht een
protestwake
bij
het
congrescentrum.

WAT IS ONKRUIT?
Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigerbeweging, ontwikkelde
Onkruit zich tot een militante anti-miUtaristische beweging, die vooral
bekend werd door spraakmakende inbraken en bezettingen. Sinds enige
tijd zijn er na een lange periode van relatieve stilte weer activisten onder
de naam Onkruit aan de slag. Onkruit is geen aktiegroep, maar een groep
akties.
De Onkruit Steungroep is een groep mensen die losstaat van de Onkruit
acties op zich, maar deze wel ondersteunt, ondermeer door het
doorgeven van persberichten, het geven van achtergrondinformatie, het
bijhouden van een website en het uitgeven van Onkruit Nieuws, een
kwartaalblad met nieuws over Onkruit-akties en aanverwante zaken.
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Onkruit Steungroep
Postbus 1338
3500 BH Utrecht
Email: onkruit@puscii.nl
Website:

www.contrast.org/onkruit
Donaties welkom op giro
9550745 tnv Onkruit
Steungroep te Utrecht

VREDESVERSIERINGEN IN ZWOLLE
Aan <te vooravond van (ie jaarlijkse vrede&weefc,
In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18
september, hebben Zwolse vredesaetiviste» de
stad
opgeluisterd
met
ontwapenende
vredesversieringen. Met name het roze
schilderen van twee historische kanonnen
zorgde voor hee! wat commotie in de stad.
De aktie ging vergezeld van het volgende
persbericht:
1 In het kader van de vredesweek die vandaag in
Zwolle start, is de stad opgeluisterd met
ontwapenende vredesversieringen.
O.a. zijn er in het centrum spandoeken en vredes
l-shirts op diverse plaatsen opgehangen,
vredesgedichten aangeplakt en is er een
vredesteken op het Grote Kerkplein geschilderd.
Ook opvallend is dat twee historische moordwapens,
die de stad ontsieren, een ander kleurtje hebben
gekregen.
De geschiedenis van de wapens herhaalt zich elke
dag weer. Oorlog krijgt telkens een prominente
plaats in de geschiedenis. Voor vrede lijken de
boeken zich elke keer weer te sluiten.
Echter alles wijst erop dat er vandaag in Zwolle een
belangrijke omslag plaats vindt!
Met de opening van de vredesweek zet Zwolle e«n
grote stap op weg naar de vrede.
"Want Zwolle, oude fianzestad. "werkt binnen en
buiten de stadsgrenzen aan vrede, en dat mag best
een keer in hel zonnetje gezet warden!" (zie de folder
van de vredésweekmanifestatie op Windésheim).
GEEN
OORLOGSMONUMENTEN, MAAR
VREDESINCIDENTEN'

Het kanon werd kort na de aktie door de gemeente
schoongemaakt. Een woordvoerder zei in de
regionale krant De Stentor: ' Wij willen niet gelijk
van een mug een olifant maken, vandaar dat we de
schoonmaakbeurt Voor onze rekening nemen. Het zal
ons een paar honderd euro gaan kosten. Maar laat ze
gewaarschuwd zijn. Bij de volgende schilderbeurt
gaan wij juridische stappen tegen hen ondernemen.'
Geen geschilder meer dus een volgende keer, maar
gelukkig is in de Zwolse grachten nog ruim
voldoende plaats voor twee kanonnen!
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Actiehandleiding: Boterzuur
Boterzuur stinkt Boterzuur slinkt verschrikkelijk. En
dat kan handig zijn...
Productie
Boterzuur is erg makkelijk te maken, wat je nodig
hebt is:
;
- een afsluitbare glazen fles oi" pot
i
- aardappels
j
- water
j
- olie
- eventueel pokon
- handschoenen
Zorg eerst dat de fles vingerafdrukvrij is, dit kan
door de fles uit te koken (is ook direct het etikei eraf)
of door met terpentine te poetsen. Vul de fles
volledig met stukjes aardappelschillen). Giet de fles
vervolgens vrijwel tot de rand toe vol met water.
Voeg eventueel een scheutje pokon toe. Giet hier
nog een laagje olie over om de boel goed luchtdicht
af té sluiten. Doe de dop weer op de fles en laat deze
een maandje staan. Als het goed is heb je nu
boterzuur.
Gebruik
Boterzuur is nogal akelig spul, xorg er goed voor dat
je er geen mensen of dieren mee raakt. Verder is het
gebruik nogal triviaal; danwei neus dicht, dop open
en fles weggooien danwei de fles ergens tegen kapot
smijten. Voor de dakbeklimmers onder ons:
boterzuur doet het erg goed bij de luchtinlaat van de

Geslaagde wajang-actie op de Dam tegen levering marineschepen
'Dit is slechts de aftrap van een lange actie!'
Amsterdam 23 oktober - "Wij
willen geen slachtoffers worden.
Wij willen geen Nederlandse
wapens in Indonesië. Wij willen
geen conflicten in Indonesië, niet

in de regio's Atjeh, West Papua
en de Molukken. Nergens," aldus
Reza Muharam van het Indonesia
House in Amsterdam. Dit waren
de afsluitende woorden bij de
wajang actie.
Met kleurrijke wajang-poppen
werd duidelijk gemaakt waarom
de levering niet door moet gaan.
Deze poppen beelden de levering
«it, de rol van de militairen en de
slachtoffers van het militair
geweld. Ook voor de passerende
buitenlandse toeristen was het
duidelijk wat er uitgebeeld werd.
Binnen de Europese unie is
afgesproken orn geen wapens te
verkopen als deze gebruikt
kunnen
worden
voor
binnenlandse
onderdrukking,
conflicten verergeren of een
buitensporig beroep doen op de
overheidsgelden.
In vele delen van Indonesië
woeden conflicten. Bij al die
Onkruit nieuws - december 2004

conflicten is hel leger betrokken,
Vooral in regio's als Atjeh, de
Molukken en West-Papoea is het
leger alom aanwezig. Dat gaat
met
oorlog
en

mensenrechtenschendingen.
Grote wapenaankopen gaan ook
ten koste van sociale uitgaven.
Indonesië is een land waar
tientallen miljoenen
mensen
onder de armoede grens leven.
Indonesiërs zijn veel beter af als
niet peperdure marineschepen
worden gekocht, maar wanneer
dit geld wordt ingezet voor
gezondheidszorg en onderwijs.
De ING en Rabo-bank hebben
zich desondanks bereid getoond
95% van de kosten van de
levering
te
verzekeren.
Ruim veertig actievoerders uit
alle delen van Indpnesië er»
Nederland protesteerden dan ook
voor vrede in Indonesië en tegen
de levering van marineschepen
naar Indonesië en ook tegen de
betrokkenheid van ING en Rabobank bij de levering. De actie
werd afgesloten voor de Rabobank op de Dam.

Volgens vele aanwezigen was dit
de aftrap voor een campagne
tegen
de
levering.
Deze
campagne moet er toe leiden dat
de Nederlandse overheid over een
ruim
een
jaar
geen
exportvergunning
voor
de
levering verstrekt. Bovendien
moeten hij er ice leiden dat de
ING en Rabo-bank zich uit het
project terugtrekken. Vrede en
democratie worden niet sterker
door de belangrijkste sta-in-dewég bij dit proces te voorzien van
grote wapensystemen die de
status van de militairen vergroten.

De
Campagne
tegen
Wapenhandel
volgt
de
(Nederlandse) wapenhandel naar
Indonesië al ruim tien jaar.
Nederlandse wapens gaan met
een gestage stroom richting
Jakarta. Ook tijdens het Soeharto
regime en tot vlak voor de
gewelddadigheden
op
OostTitnor. Even gestopt in 1999 en in
januari 2000 weer begonnen,
Nu zijn de leveranties op zijn
hoogtepunt,
Nederland
wil
korvetten leveren aan Jakarta. Dit
terwijl
in 2003 nog een
marineschip met Nederlandse
wapentechnologie werd ingezet
bij
bombardementen.
De
Provinciale Zeeuwse Courant
stelt dan ook dat de Nederlandse
regering
bereid
is
"het
wapenexportbeleid zo op te
rekken" dat dit mogelijk is.
De details rond de levering zijn te
vinden
in
de
brochure
'Marineschepen naar Indonesië"
(zie: www.stopwapenhandel.org;
ook
te
bestellen
via:
amoktnar@antenna.nl).

WAT IS ER ZOAL TE DOEN IN 2005?
Alle vredeswensen rond kerst en nieuwjaar ten spijt, zullen anti-miliiadstische acties ook in 2005 helaas nog
hard nodig blijven. Ben onvolledig lijstje, al was het maar omdat oorlogen zelden vantevoren precies worden
aangekondigd:
•
•

•

•

•

•

Op 22 februari komt de Amerikaanse president Bush naar Brussel, om de relaties met Europa te verbeteren.
Op 21 en 22 februari vinden diverse acties plaats. Zie ook: www.raotherearth.org
Van 22 tot en met 24 maart vindt in Maastricht, in congrescentrum MECC, de 'Training Education
Simulation International (TESI) plaats. Dit is een vakbeurs en congres voor (ondermeer)
defensie(industrie).
Op 16 april, vlak voor de Non Proliferation Treaty Review Conferentie, vindt een massale Bomspotting
plaats op alle plaatsen in België die betrokken zijn bij de illegale kernwapenpolitiek: de luchtmachtbasis
van Kleine Brogel, de NAVO in Brussel en SHAPE in Bergen. Zie ook: www.vredesactie.be
Van 26 tot en met 28 april vindt in de RAI in Amsterdam het ITEC-congres plaats. Onder de verhullende
naam 'International Training & Education Conference' is dit in werkelijkheid een van de belangrijkste
jaarlijke militaire beurzen, met name gericht op training en simulatie, Tot enkele jaren geleden werd deze in
Den Haag gehouden, maar het aanhoudende verzet ertegen noopte de organisatoren naar elders ui! te
wijken. Voor sommigen dus een oude bekende, voor anderen een nieuwe kans om deze beurs zo snel
mogelijk weg te jagen.
Van 6 tot en met 8 juli vindt in Edinburg in Schotland een G8-top plaats. Aan de vooravond daarvan, op 4
juli, is een massale directe actie gepland bij dé këmwapenbasis Fasiane. Door middel van blokkades en het
betreden van de basis moet het werk daar zoveel mogelijk stil komen te liggen. Zie ook:
www.tridentploughshares.org
De open dagen van de diverse onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht vinden in 2005 plaats op de
volgende data: 28 én 29 mei in Schaarsbergen (landmacht), 17 en 18 juni op Vliegbasis Qilze-Rijen
(luchtmacht) en 15 tot en met 17 juli in Den Helder (marine, vlootdagen).

En naast bovenstaande zaken zijn er natuurlijk nog talloze defensiegerelateerde bedrijven en militaire objecten
(zie: www.contrast.org/onkruit, onder dossiers voor een database), die een (nachtelijk) bezoekje waard zijn.
Elk beetje minder militarisme telt!

HATEMAIL
(Ingezonden brieven)
Micna de Jong (michadejongl8@hotmail.com)
mailde ons het volgende:
"Ik heb hier gewoon geen woorden voor, Ze zouden
jullie moeten oppakken wegens landverrraad!
Een Nederlandse militair"

BON
(opsturen naar postbus 1338, 3500 BH, Utrecht)
Ik wil:
O Vier keer per jaar Onkruit Nieuws ontvangen en
maak minimaal 5 euro pa- jaar over op giro
9550745
mv Onkruit Steungroep te Utrecht
O .. .extra exemplaren van Onkruit Nieuws
ontvangen orn verder te verspreiden
Ö De brochure 'Sloop de JSF en maak 3 euro over
op giro 9550745 tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O Actief worden bij de Onkruit Steungroep, neem
contact met mij op
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Email:
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Acties bij militaire beurs ITEC in de RAI
in Amsterdam
AMSTERDAM - Vredesactivisten zullen zich roeren als eind april in Amsterdam de
militaire beurs ITEC plaatsvindt. De beurs moest enkele jaren geleden Den Haag
verlaten onder druk van acties. Ook nu zal er door een diverse groepen weer actie
gevoerd worden, zodat het hopelijk bij een eenmalige terugkeer zal blijven.
De ITEC vindt plaats van 26 tot en met 28 april in de RAI in Amsterdam. Op dinsdag 26
april zal er vanaf 13.00 uur voor de RAI een manifestatie plaatsvinden, met sprekers en
actie. Ook op de andere dagen zal er actie gevoerd worden.
Contact onkruit@puscii.nl

http://www.omslag.nl/nieuws.htm

28-1-2005

Yahoo! Groups : linksnederlands Messages : Message 11034 of 11037
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Acties bij militaire beurs ITEC in de RAI in Amsterdam
AMSTERDAM - Vredesactivisten zullen zich roeren, als eind april in
Amsterdam de militaire beurs ITEC plaatsvindt. De beurs moest enkele
jaren geleden Den Haag verlaten onder druk van acties. Ook nu zal er
door een diverse groepen weer actie gevoerd worden, zodat het
hopelijk bij een eenmalige terugkeer zal blijven.
De ITEC vindt plaats van 26 tot en met 28 april in de RAI in
Amsterdam. Op dinsdag 26 april zal er vanaf 13.00 uur voor de RAI een
manifestatie plaatsvinden, met sprekers en actie. Ook op de andere
dagen zal er actie gevoerd worden.
Contact onkruitgp...
bron: Omslag

http://groups.yahoo.com/group/linksnederlands/message/n034

28-1-2005

Onkruit versiert hoofdkantoor Reed
Maarssen, 21 maart 2005
In het kader van de internationale actiedag tegen DSEi, een van de grootste wapenbeurzen ter
wereld, heeft Onkruit afgelopen nacht het Nederlands hoofdkantoor van Reed met leuzen
opgefleurd en er de sloten dichtgelijmd. DSEi wordt om de twee jaar georganiseerd door
Spearhead, een dochteronderneming van Reed. Met het organiseren van deze beurs, waar naast
conventionele wapens ook clusterbommen en mijnen over de toonbank gaan, profiteert Reed van
massamoord. Er is geen excuus voor deze praktijken en wij eisen dan ook van Reed dat zij per
direct al hun activiteiten in de militaire sector stopzetten. Tevens roepen wij een ieder op om van
13 tot en met 15 september naar London af te reizen om daar deel te nemen aan de grootscheepse
protesten tegen DSEi.
Naast de belangen in DSEi organiseert Reed ook de ITEC, een militaire beurs die van 26 tot 28
april in de RAI zal worden gehouden. Ook hier vormen bloedvergieten geen bezwaar voor Reed
om zich te verrijken. Bij de ITEC worden welliswaar geen 'echte' wapens verhandeld, maar de
oorlogssimulatie-apparatuur waar deze beurs zich op richt is een essentieel aspect van
oorlogsvoorbereiding. Ook tegen de ITEC worden verdere acties georganiseerd, waaronder een
manifestatie en blokkade op dinsdag 26 april om 13.00 uur voor hal 9 en 10 van de RAI. Wij
roepen iedereen op hier aan deel te nemen en zelf verdere acties te ondernemen.
Stop het profiteren van bloedvergieten! Weg met de wapenbeurzen!

Onkruit-akties bij drie bedrijven
Amsterdam/Leiden/Amersfoort, 18 april 2005
Afgelopen nacht heeft Onkruit kleine akties uitgevoerd bij drie bedrijven,die zich bezig houden
met militaire produktie of onderzoek. Bij de vestigingen van het Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (Anthony Fokkerweg 2, Amsterdam), Dutch Space (Newtonweg l,
Leiden) en Folsom Research (Chromiumweg 111) werden sloten dichtgelijmd, bovendien werden
de gebouwen opgesierd met leuzen tegen wapenhandel en tegen ITEC. Alle drie de bedrijven
nemen deel aan deze militaire beurs, die van 26 tot en met 28 april plaats zal vinden in de RAI in
Amsterdam.
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium houdt zich voor een belangrijk deel bezig met
onderzoek, ontwikkeling en simulatie voor militaire doeleinden. Zo is het NLR ondermeer
betrokken bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), de beoogde opvolger van de F16.
Dutch Space is eveneens betrokken bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter en daarnaast
doet het bedrijf oa in militaire simulatieapparatuur, engineering missile systemen en
observatietechnologie zoals GAM Guided Artillerie Munitions.
Folsom Research is onderdeel van het grote Belgische it-bedrijf Barco, dat ondermeer
wapenonderdelen aan de Amerikaanse krijgsmacht levert. In België wordt al jarenlang aktie
gevoerd tegen de militaire onderdelen van Barco.
ITEC is een grote internationale militaire beurs, die zich voornamelijk richt op oorlogssimulatieapparatuur. Oorlogssimulatie vormt een onmisbaar onderdeel van het militaire apparaat en van
oorlogsvoorbereiding. De ITEC is dan ook niet wezenlijk anders of minder erg dan een beurs
waar 'echte wapens' aan te pas komen. Tot een aantal jaar geleden vond de ITEC in Den Haag
plaats, maar consequent aktie voeren heeft de beurs daar verjaagd. Ook nu staan er allerlei akties
in de planning tegen de ITEC in Amsterdam.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties en individuen, met kracht tegen wapenhandel
en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van
talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties
van onderdrukking in stand gehouden. Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de
wapenhandel veel beter gebruikt worden voor zaken als armoedebestrijding en
ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de
Millennium Doelstellingen - gericht op het elimineren van extreme armoede - niet gehaald
worden als de bewapeningsuitgaven niet worden beperkt.

Bloedbad bij de RAI
Amsterdam. 26 april 2005
Deze nacht hebben activisten onder de naam Onkruit de vijver bij de RAI een bloedrood tintje
gegeven, leuzen geschilderd en posters geplakt. In de RAI vindt op dit moment de ITEC, een
militaire beurs waar oorlogsvoorbereiding werkelijkheid wordt, plaats. Met deze actie wil Onkruit
duidelijk maken dat oorlogssimulatie geen spelletje is. Een fontein van bloed staat symbool voor
het leed dat dankzij deze beurs plaats zal gaan vinden. Het moge de wapenhandelaren duidelijk
worden dat hun harteloze activiteiten wereldwijd dood en verderf zaaien. Het valt te hopen dat
deze lieden uit hun droom van het neo-liberalistisch ideaal ontwaken en de consequenties van hun
handelen inzien. Zoniet, dan zullen meer acties volgen. Slaap zacht
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ONKRUIT VERSIERT KANTOOR REED
In
het
kader
van
de
internationale actiedag tegen
DSEi, een van de grootste
wapenbeurzen ter wereld, heeft
Onkruit in de nacht van 20 op 21
maart
jl. het
Nederlands
hoofdkantoor van Reed met
leuzen opgefleurd en er de sloten
dichtgelijmd. DSEi wordt om de
twee jaar georganiseerd door
Spearhead,
een
dochteronderneming van Reed,
Met het organiseren van deze
beurs, waar naast conventionele
wapens ook clusterbommen en
mijnen over de toonbank gaan,
profiteert Reed van massamoord.
Er is geen excuus voor deze
praktijken en wij eisen dan ook
van Reed dat zij per direct al hun
activiteiten in de militaire sector

stopzetten. Tevens roepen wij
een ieder op om van 13 tot en
met 15 september naar London
af te reizen om daar deel te

nemen aan de grootscheepse
protesten tegen DSEi.
Naast de belangen in DSEi
organiseert Reed ook de ITEC,
een militaire beurs die van 26 tot
28 april in de RAI zal worden

ITEC VERTREK!
26-28 April, RAIr Amsterdam
3 dagen verzet tegen de militaire beurs

*lf:lll «111*1 Cf:1»ll

2S april, 13.DO uur. voor hal O en 10 v.d. RAI

gehouden. Ook hier vormen
bloedvergieten geen bezwaar
voor Reed om zich te verrijken.
Bij de ITEC worden welliswaar
geen 'echte' wapens verhandeld,
maar
de
oorlogssimulatieapparatuur waar deze beurs zich
op richt is een essentieel aspect
van oorlogsvoorbereiding.
Ook tegen de ITEC worden
verdere
actiesgeorganiseerd,
waaronder een manifestatie en
blokkade op dinsdag 26 april om
13.00 uur voor hal 9 en 10 van
de RAI. Wij roepen iedereen op
hier aan deel te nemen en zelf
verdere acties te ondernemen.
Stop
het
profiteren
van
bloedvergieten! Weg met de
wapenbeurzen!

BUS NAAR PROTESTEN DSEi
De ITEC is niet de enige wapenbeurs die dil jaar plaats
zal vinden. Van 13 t/m 16 september wordt in Londen
de DSEi gehouden, een van de grootste wapenbeurzen
ter wereld. Er worden grootscheepse protesten tegen
georganiseerd. B i j voldoende belangstelling zal er een
bus vanuit Nederland heen gaan. Stuur voor meer info
of voor aanmelding een mailtje naar onkruit@puscii.nl

WAT IS ONKRUIT?
Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigerbeweging, ontwikkelde
Onkruit zich tot een militante anti-militaristische beweging, die vooral
bekend werd door spraakmakende inbraken en bezettingen. Sinds enige
tijd zijn er na een lange periode van relatieve stilte weer activisten onder
de naam Onkruit aan de slag. Onkruit is geen aktiegroep, maar een groep
akties.
De Onkruit Steungroep is een groep mensen die losstaat van de Onkruit
acties op zich, maar deze wel ondersteunt, ondermeer door het
doorgeven van persberichten, het geven van achtergrondinformatie, het
bijhouden van een website en het uitgeven van Onkruit Nieuws, een
kwartaalblad met nieuws over Onkruit-akties en aanverwante zaken.
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Onkruit Steungroep
Postbus 1338
3500 BH Utrecht
Email: onkruit@puscii.nl
Website:
www.contrast.org/onkruit
Donaties welkom op giro
9550745 tnv Onkruit
Steungroep te Utrecht

ACTIE BIJ BANENWINKEL ZWOLLE
In Zwolle is in het weekend van 19 op 20 maart de
Banenwinkel van Defensie doelwit van een actie
geworden. Daarbij is ondermeer een vredesvlag in de
vlaggeraast gehesen en het grote naambord voor het
gebouw verwijderd. Het volgende persbericht is
uitgegaan op 20 maart:
'Als protest tegen de oorlog in
Irak is dit weekend de Zwolse
banenwinkel
van
de
' Koninklijke Landmacht' aan d<"
Meppelerstraatweg ontdaan van
haar naam.
Dit weekend is het twee jaar
geleden dat de oorlog in Irak
begon. Deze oorlog duurt nog
altijd voort, met als resultaat
elke dag weer vele doden onder de Iraakse burgers
en de soldaten.
De bezetting duurt al twee jaar te lang en heeft
volgens het Britse medische tijdschrift ' the Lancet'
zeker 100.000 Iraakse burgers het leven gekost.
Dat de Nederlandse militairen huiswaarts keren is

een verstandig besluit. Geweld is namelijk geen
oplossing voor de problemen in Irak.
Wat wel nodig is, is opbouw en herstel van de
basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, goede
voedselvoorziening, elektriciteit en een economie
waar de Iraakse burgers zelf de
dienst uitmaken. Het leger en
daarmee de landmacht
zijn
daarvoor niet nodig. Daarbij is het
animo onder jonge mensen toch al
niet groot om onder de wapens te
gaan. Zij weten wel beter!
Het wordt tijd om het leger af te
schaffen en op zoek te gaan naar
werkelijk
geweldloze
alternatieven.
De banenwinkel kan nu al gaan nadenken over een
andere functie, en om dit te faciliteren zijn alvast
haar oude naam en reclameborden verwijderd, en
hangt daar de vredesvlag fier in het prachtige
lentezonnetje
te
wapperen.'

NEDERLANDSE BEDRIJVEN OP DE ITEC
Op de militaire beurs ITEC zullen ook diverse Nederlandse bedrijven aanwezig zijn. Hieronder een lijstje van
deze bedrijven, voor zover ze zich met militaire produktie bezig houden, en van Nederlandse vestigingen van
buitenlandse deelnemende bedrijven. Altijd een bezoekje waard!
Nederlandse bedrijven en organisaties
Nederlandse
Inschakeling
Industriële
Defensieopdrachten (NIID)
Prinsessegracht 19
2514 AP Den Haag
Koepelorganisatie Nederlandse defensie-industrie.
Bevordert
optimale
inschakeling
van
de
Nederlandse industrie bij opdrachten van het
ministerie van Defensie en bemiddelt tussen
compensatieplichtige buitenlandse bedrijven en
Nederlandse bedrijven.

systemenen, observatietechnologie; oa GAM 155
Guided Artillery Munitions

Dutch Space
Newtonweg l (Bio Science Park)
2333 CP Leiden
www.dutchspace.nl
Produkten voor de ruimtevaart; zonnepanelen voor
satellieten; robotica, simulatie, instrumentatie voor
aardobservatie; spinoff naar defensie en civiele
markt: met name simulatie, engineering missile

Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
- Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer
- Anthony Fokkerweg 2
1059 CM Amsterdam
- Voorsterweg 31
8316PR Marknesse
www.nlr.nl
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FCS Control Systems BV
Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer
Ontwerp, fabricage, levering en ondersteuning van
complete
electro-mechanische
of
hydromechanische
regelsystemen;
ondersteuningsapparatuur bij het ontwerp van
vliegtuigen en voor training van piloten

Lucht- en ruimtevaartonderzoek; hoogwaardige
technologische ondersteuning
Rexroth Hydraudyne BV
Kruisbroeksestraat l
5281 RV Boxtel
www.rexroth-hydraudyne.com
Aandrijf- en besturingstechnologie
Thales Nederland
- Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR Hengelo
- Koninginnegracht 14j (lobbykantoor)
2514 AA Den Haag
www .thales-nederland.nl
Radar,
vuurgeleiding,
telecommunicatie,
wapensystemen (oa Goalkeeper)

TNO FEL
Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag
www.tno.nl
Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
Van Halteren Metaal
- De Kronkels 27 (kantoor)
3752 LM Bunschoten
- Marconiweg 2 (fabriek)
3752 LS Bunschoten
www.vanhalterenmetaal.nl
Beschikt over computergestuurde machines voor
mechanische bewerkingen en voor plaatbewerking.
Ontwikkelt en produceert mechanisch gestuurde
simulatiesystemen
voor
de
artillerie
{wereldmarktleider); elektrische en hydraulische
motion systemen; ondermeer leveranties aan Israël
Nederlandse vestigingen van buitenlandse
bedrijven
AgustaWestland NV
Locatellikade l Parnassustoren
1076 AZ Amsterdam
Financiële holding van de Brits-Italiaanse
helicopterbouwer AgustaWestland
BAE Systems
- Amsteldijk 166 óhoog (holding)
1079 LH Amsterdam
www.baesystems.com
BAE Systems is an international company engaged
in the development, delivery and support of
advanced defence and aerospace systerns in the air,
on land, at sea and in space. The company designs,
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manufactures and supports military aircraft,
surface ships, subtnarines, fighting vehicles, radar,
avionics, Communications, electronics and guided
weapon systems.
Muiden Chemie
(Nederlandse dochter van BAE Systems)
Kruitpad 16
1398 CP Muiden
Vervaardiging van kruit- en springstoffen
Barco-Folsom
Chromiumweg 111
3812 NM Amersfoort
www.barco.com
Software en hardware, oa voor defensie
Boeing
- Koolhovenlaan 80
1119NH Schiphol-Rijk
- Teleportboulevard 140
1043 EJ Amsterdam
www.boeing.com
De op een na grootste wapenfabrikant in de wereld,
met name luchtvaart

CAE
- Diamantlaan 3
2132 WV Hoofddorp
- Horsterweg 13
6199 AC Maastricht
www.cae.com
Training en simulatie voor de luchtvaart (militair en
civiel), in Nederland alleen civiel
EADS
- Beechavenue 130-132
1119PR Schiphol-Rijk
- Teleportboulevard 140
1043 EH Amsterdam
www.eads.com
A global leader in aerospace, defence and related
services (oa Euroftghter)
FATS Nederland BV (Firearms Training Systems)
Ringweistraat 7
4181 CL Waardenburg
www.fatsbv.nl
Virtual training systems that improve the skills of
the world's military, luw enforcement and security
forces
Kongsberg Maritime Holland

Malledijk 7B
3208 LA Spijkenisse
www.kongsberg.nl
The product range of Kongsberg International
includes air defence (donie) trainers, combined
combat simulators for armoured warfare, naval
tactical trainers, sonar simulators, naval navigation
and ship bridge simulators, as well as shore defence
system simulators.
Saab Training Systems
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
www.saab.se
Saab is a leading supplier of instrumented gunnery
and combat training systems, precision laser based
weapon simulators and live-fire range equipment.

Vestel Benelux BV
Rivium Westlaan 48
2909 LD Capelle a/d üssel
Vestel Holland BV
Stationsplein 45 - Ie etage
3013 AK Rotterdam
Civiele onderdelen van een Turks moederbedrijf,
met een defensiepoot. 'Our principal aim is to serve
the country' s army and in this way to contribute,
albeit indirectly, to the development of Turkey and
the wortd in an atmosphere of peace, freedom and
harmony. As with our other customers the Turkish
army commands our utmost respect. We will be
working in collaboration with the armyfirst to gain
a clearer understanding of its needs and then to
offer solutions that are at once cost-effective,
technologically advanced and timely."

Nederlandse bus naar burgerinspectie Kleine Brogel
Op 16 april a.s. organiseert het Belgische Forum voor
Vredesactie opnieuw een grote anti-kemwapenactie.
De campagne is dit jaar Bomspotting XL gedoopt en borduurt
voort op de succesvolle acties van afgelopen jaren, waarbij
duizenden mensen op geweldloze wijze burgerlijk
ongehoorzaam werden en als burgerinspecteur militaire bases
betraden en inspecteerden naai' voorbereidingen van het
gebruik van kernwapens. Net als op de Nederlandse
luchtmachtbasis Volkel liggen in België Amerikaanse
kernwapens opgeslagen op de luchtmachtbasis Kleine Brogel.
De inspectie is dit jaar Bomspotting XL genoemd, omdat op
maar Kefst 3 verschillende plekken geïnspecteerd gaat worden:
de luchtmachtbasis Kleine Brogel, het NAVO-hoofdkwartier
in Brussel en het NAVO-centrum SHAPE in Bergen.
Kort geleden drong in het nieuws door dat in Europa veel meer Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen dan
de afgelopen jaren werd aangenomen. Volgens het rapport van het NRDC (National resources defense council,
een onafhankelijke milieuorganisatie) zijn het er 480. Zie ook de webstek van NRDC: Natural Resources
Defense Council (bron van New York Times): http://www.nrdc.org; daar ga je naar "Nuclear weapons & waste"
waar het artikel staat "U.S. nuclear weapons in Europe"
2005 is een cruciaal jaar; in mei vindt in New York de Toetsingconferentie plaats van het Non
Proliferatieverdrag, wat verdere verspreiding van nucleaire wapens moet voorkomen. Een volledige
terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit europa en de denuclearisering van de NAVO-strategie zijn
belangrijke stappen om het proces van nucleaire ontwapening weer op gang te brengen.
Geweldloze acties als de burgerinspectie zijn een hefboom om de kernwapens op de politieke agenda te houden.
Vanuit Nederland wil Akties Tegen Kernwapens ook dit jaar bijdragen aan de Belgische campagne en bij
voldoende belangstelling een (of meer) bussen naar de inspectie organiseren.
Houdt de datum 16 april vrij in je agenda en geef je op bij ATK om mee te gaan (070-3890235, 0515-573103 of
bomspotting2005 @ hypocrisy.org)
Een kaartje kost €10,-. De bu za! om 9.00 uur vertrekken vanaf het Amstelstation in A' dam, crn 9.45 een stoj
maken bij het NS-station in Utrecht (in/uitgang Jaarbeurszijde) en daarna nog stoppen in Den Bosch of
Eindhoven (afhankelijk van de aanmeldingen). Als iedereen weer vrij is, rijdt de bus weer terug.
Zie ook: http://www.bomspotting.be
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Vredesbeweging moet in het offensief
(dit artikel van de Onkruit Steungroep verscheen eerder in Ravage van 14 januari 2005)
Twee jaar geleden kwamen bij
grote demonstraties tegen de
oorlog met Irak tienduizenden
mensen de straat op. Een nieuwe
bloeiperiode voor de Nederlandse
vredesbeweging leek in het
verschiet te liggen. Inmiddels is
wel duidelijk dat dit heel anders
uitgepakt heeft.
Hoewel
de
omstandigheden
hiervoor deels verantwoordelijk
zijn (met name het feit dat mensen
zich niet direct bedreigd voelen en
in het algemeen de kortere tijd die
veel activisten aan een bepaald
thema besteden voordat een ander
actueel thema de aandacht opeist),
valt
dit
vooral
de
antimilitaristische beweging zelf te
verwijten. Het is tijd voor een
offensievere houding.
Het overgrote deel van de
vredesbeweging
ging, vanaf
september 2001, met vele andere
organisaties een verbond aan
binnen het Platform Tegen de
' Nieuwe Oorlog' . Deze pluriforme
samenwerking
heeft
zijn
meerwaarde duidelijk bewezen in
het protest tegen de oorlogen tegen
Afghanistan en Irak.
Door deze prominente rol van het
Platform is bij veel mensen
onterecht het beeld ontstaan dat
het Platform gelijk gesteld kan
worden
aan
de
' nieuwe
vredesbeweging' . Het is echter niet
meer dan een bonte verzameling
organisaties die zich gezamenlijk
kunnen vinden in het protest tegen
de ' nieuwe oorlog' en heeft ook
nooit de pretentie gehad meer te
(willen) zijn dan dat.
Daarmee is het enerzijds een veel
breder
verband
dan
de
vredesbeweging
als zodanig,
anderzijds is de vredesbeweging
inhoudelijk breder dan enkel het
thema van de ' nieuwe oorlog' .
Helaas
heeft
diezelfde
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vredesbeweging het op beide
bewegingen, en in het verlengde
vlakken laten afweten.
daarvan onder een groter deel van
Daaraan voorafgaand moeten we
de bevolking onder de aandacht te
constateren dat er meer in het
brengen.
algemeen een groot manco is
Waar bleven bijvoorbeeld de
gebleken: het is niet gelukt
geweldloze alternatieven om bij te
mensen vast te houden. Zo werden
dragen aan een val van de
de grote demonstraties begin 2003
dictatoriale regimes in Irak en
niet de start van een nieuwe
Afghanistan? En waar bleef de
beweging, maar een eenmalige
breder
uitgewerkte
uitschieter, of op z' n hoogst het antimilitaristische analyse die
kristallisatiepunt
van
het
verder gaat dan de terechte kritiek
voorafgaande werk.
op het optreden van de Verenigde
Het is welhaast onvermijdelijk dat
Staten en bondgenoten?
veel mensen afhaken wanneer
Zo ze er al waren, zijn ze te weinig
duidelijk wordt dat het tij niet
voor het voetlicht gebracht. Het
meer valt te keren, in casu dat de
potentieel dat er binnen de
vredesbeweging wel is, vindt wel
oorlog tegen Irak begon en op
korte termijn door de VS als
vaker te weinig een weg naar
gewonnen werd verklaard. Het
buiten. De
antimilitaristische
schrijnende
gebrek
aan
beweging zou er dan ook goed aan
doen hiervoor enerzijds betere
vervolgactiviteiten heeft echter
ook veel mensen laten zwemmen,
kanalen te vinden en zich
totdat ook zij maar afhaakten.
anderzijds wat minder bescheiden
Dit verwijt treft in de eerste plaats
op te stellen.
het Platform Tegen de ' Nieuwe Dat de vredesbeweging veel
Oorlog' , dat geen goed vervolg aan breder is dan het protest tegen de
de demonstraties wist te geven,
' nieuwe oorlog' is de afgelopen tijd
geen antwoord had op de vraag
nauwelijks duidelijk geworden.
' wat nu?' toen de oorlog overDiverse organisaties en groepjes
verklaard werd en zich veel te
bleven natuurlijk bezig met andere
weinig actief verzet heeft tegen de
zaken, maar een vuist werd er niet
uitzending
van
Nederlandse
gemaakt. Dat valt deels te wijten
militairen naar Irak. Maar ook de
aan een gebrek aan belangstelling
meeste andere organisaties en
voor deze zaken van buiten, maar
actiegroepjes stortten snel in
het valt niet te ontkennen dat er
elkaar of gingen zich met andere
ook gewoon te weinig gebeurt en
zaken bezig houden. Een gemiste
dat veel onderwerpen blijven
kans
voor
zowel
de
liggen.
vredesbeweging als de bredere
Zo zijn er naast de oorlogen waar
beweging tegen de
nieuwe de Verenigde Staten en/of andere
oorlog' .
westerse
landen
direct
bij
Het valt de vredesbeweging aan te
betrokken
zijn, nog talloze
rekenen dat ze haar eigen agenda
conflicten in de wereld, waar te
binnen het Platform zo weinig
weinig aandacht voor is. Het is in
naar voren heeft weten te brengen,
onze ogen weliswaar terecht dat de
terwijl
dit
een
uitgelezen
meeste activiteit zich richt op die
zaken die het dichtst bij staan,
mogelijkheid had kunnen zijn om
de thematiek van oorlog en vrede
bijvoorbeeld die waai' de eigen
onder een breder scala van sociale
regering stevig op aangesproken

kan worden, maar juist de
vergeten oorlogen' verdienen het
ook onder de aandacht gebracht te
worden, zeker door de beweging
die zich bij uitstek met de
voorkomende problematiek bezig
houdt.
Een ander punt waar veel te
weinig aandacht voor is, is het
militarisme in Nederland zelf, wat
grofweg uiteen valt in de
activiteiten van de krijgsmacht en
de wapenindustrie. Er is helaas een
deel van de vredesbeweging dat
zich in de luren laat leggen door
mooie verhalen over bijvoorbeeld
civiel-militaire samenwerking en
humanitaire interventie en in het
verlengde daarvan een zekere
legitimatie voor het bestaan en
functioneren van de krijgsmacht
accepteert of, erger nog, zelfs
denkt dat een deel van de
vredesagenda in samenwerking
met de krijgsmacht in praktijk
gebracht kan worden.
Volgens
ons
kan
de
vredesbeweging
slechts
gegrondvest zijn op de overtuiging
dat een krijgsmacht geen enkel
bestaansrecht heeft. Het is en blijft
een apparaat van mensen die zijn
opgeleid tot moordenaar, dat zich
baseert op geweld om zaken ' op te
lossen' en dat ingezet wordt om
onderdrukkende en uitbuitende
politiek tot het uiterste door te
voeren.
Waar het de wapenindustrie
betreft, een bedrijfstak waarin
Nederland tot de grootste spelers
ter wereld behoort, schieten we als
vredesbeweging echt tekort. De
ophef rond de Nederlandse
deelname aan de ontwikkeling van
de JSF was korte tijd hevig, maar
stortte even zo snel weer in toen
de Tweede Kamer tot deelname
besloten had.
Dat is bijzonder jammer, omdat
een campagne rond dit thema veel
potentieel zou hebben gehad. Plet
besluit tot aanschaf moet nog
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Wat wij graag zouden zien is een
genomen worden, waardoor er in
breder perspectief over waar we
de tussenliggende periode van
als beweging naar toe willen
enkele jaren tijd was geweest een
stevige campagne
met een
groeien, dat z' n uitwerking vindt in
duidelijk einddoel op te bouwen.
het formuleren van alternatieven
en in concrete campagnes, die
De betrokkenheid van veel
zowel voor (meer geld en
Nederlandse bedrijven maakt dat
er een scala aan actiedoelen
opleidingen
voor
aanwezig is, en het had uit kunnen
burgervredeswerk) als tegen (de
groeien tot een onderwerp wat ook JSF of kernwapens op Vliegbasis
vele mensen van buiten de Volkel) gericht kunnen zijn.
Campagnes die kans op succes
vredesbeweging aanspreekt, al was
hebben, waarmee we een tijd aan
het maar vanwege de enorme
de slag kunnen, waarvoor allerlei
kosten die met de aanschaf
soorten
actievormen
ingezet
gemoeid zijn.
kunnen worden en die potentie
Er ligt overigens nog veel meer
onontgonnen gebied op het terrein
hebben om meer mensen bij zowel
die campagne
als bij de
van de wapenindustrie- en handel.
vredesbeweging in het algemeen te
En zo zijn er nog wel meer zaken
die eigenlijk opgepakt zouden
betrekken.
Er moet natuurlijk altijd ruimte
moeten worden. Gelukkig zien we
ook dat dit soms wel gebeurt,
blijven voor adhoc-acties en
kunnen inspelen op de actualiteit.
bijvoorbeeld waar het gaat om
Maar we moeten onszelf niet
interreligieus vredeswerk, maar
daartoe beperken, want met adhoc
het blijft een feit dat veel dingen
niet of slechts op adhoc-basis aan
reageren bind je geen mensen,
daar zijn langere campagnes en
de orde gesteld worden.
een duidelijke visie voor nodig.
Naast de op concrete zaken
In de vredesbeweging zelf missen
gerichte activiteiten, missen we
juist ook een breder perspectief bij
we
twee
essentiële
zaken:
activisme
en
een
de antimilitaristische beweging.
anarchistisch/anti-autoritair
Het meeste werk dat gedaan wordt
hangt er een beetje tussenin: een
perspectief. De vredesbeweging
lijkt zich, zeker buiten de
artikel hierover, zonder dat er
thematiek van de ' nieuwe oorlog'
verdere activiteiten aan verbonden
vooral op te houden in zaaltjes en
worden, een discussie daarover,
kantoren, om dingen nog eens
die verzandt of niet verder
verder door te praten en mooie
uitgewerkt wordt.
stukken te schrijven.
Dat er wel degelijk perspectief zit
Hoewel grondig over zaken praten
in de vredesbeweging wordt maar
zelden duidelijk. Een geslaagde en een en ander op papier zetten
zeker waardevol is, wordt een
poging om een agenda neer te
minstens zo belangrijk aspect van
zetten is het recent uitgekomen
boek ' Pacifisme nu' van Kerk en het antimilitaristisch werk, de
(directe) actie, steeds meer
Vrede, waarin de pacifistische
vergeten. We steken daarbij ook
vredesbeweging op een spoor
de hand in eigen boezem. Ook wij
gezet wordt. Maar dat is gewoon
zijn er niet in geslaagd veel meer
te weinig om in de behoefte van de
tot actie te bewegen. Toch is dat
gehele
antimilitaristische
de enige weg die kans biedt op
beweging, met verscheidenheid
verandering. Met alleen maar
aan mensen en voorkeuren voor
gepraat en gepolder, en af en toe
actievennen, te voorzien.
een demonstratie, leggen we

onszelf in de luren, want de
machtigen zullen daardoor altijd
aan het langste eind blijven
trekken.
Een
koers
van
confrontatie en hardere actie is
nodig.
Het stikt in Nederland nog altijd
van de militaire terreinen, vaak
slecht bewaakt, en van bedrijven
die zich met militair-gerelateerde
productie bezig houden. Bijna
iedereen kan in haar of zijn eigen
omgeving dan ook aan de slag met
antimilitaristisch activisme: van
picketlines bij bedrijven en het
aanspreken van werknemers tot
allerlei vormen van sabotage.
Elke werknemer die aan het
denken gezet wordt en elk stukje
krijgsmacht dat er minder is, is een
stap op de goede weg. We tekenen
daarbij aan dat het van groot
belang is als beweging zoveel
mogelijk gezamenlijk te blijven
optrekken en ervoor te zorgen dat
bovengronds
en ondergronds
activisme niet tegen elkaar
uitgespeeld worden.
Het laatste punt dat we aan de orde
willen stellen is het bredere
perspectief van waaruit een
antimüitaristische visie opgesteld
wordt. We moeten constateren dat
het hierbij vaak gaat om een
ethisch perspectief (afwijzing van
oorlog en geweld vanwege de

schade die dat aan anderen
toebrengt) of een (autoritair-)
socialistisch/communistisch
perspectief (afwijzing van oorlog
vanwege de kapitalistische politiek
die er achter schuilgaat).
Wat we veelal missen is het antiautoritaire
of
anarchistische
perspectief. Wij erkennen het
bestaansrecht van de krijgsmacht
op geen enkele wijze. Niet alleen
omdat we het geweld van een
krijgsmacht afkeuren, niet alleen
omdat we lijnrecht staan tegenover
de onderdrukkende en uitbuitende
kapitalistische politiek waarvoor
de krijgsmacht ingezet wordt,
maar ook omdat militarisme de
meest vergaande
vorm van
machtsuitoefening door de staat is.
Voor ons is het afbreken van het
militair apparaat dan ook geen
eindstation maar een stap op weg
naar het afbreken van het totale
staatsapparaat, dat zijn ware
onderdrukkende aard meer en
meer laat zien.
Vaak staan we in activiteiten zij
aan zij met groepen en/of
individuen die uit een van de twee
andere perspectieven actief zijn.
Waar dat mogelijk en nuttig is, is
daar niets op tegen. Dat betekent
echter niet dat er geen verschillen
zijn: het ethisch perspectief krijgt
vaak maar moeizaam vorm in een

offensief politiek programma, het
socialistisch
perspectief
staat
diametraal tegenover onze visie in
het heil dat van daaruit verwacht
wordt
van
overheden
en
autoriteiten.
Juist omdat we er nog steeds niet
in geslaagd zijn om macht en
autoriteit af te breken, betalen wij,
en, veel belangrijker nog, grote
delen van de wereld die er vele
malen slechter aan toe zijn, de
prijs.
Militarisme
en
macht(sdenken) hebben alles met
elkaar te maken.
Uitoefening van macht leidt steeds
weer tot onderdrukking en
uitbuiting van velen ten behoeve
van de belangenbevrediging, van
materiële en emotionele aard, van
enkelen, of dit nu uit naam van het
kapitalisme, de veiligheid, de
democratie, een religie, het
communisme of de revolutie
gebeurt. Militarisme is daar de
verst doorgevoerde vorm van.
Antimilitarisme kan daarom ook
niet los worden gezien van het
bestrijden van macht(sdenken).
Het is tijd voor een offensievere
vredesbeweging: meer de eigen
agenda naar voren brengen, meer
de confrontatie aangaan en meer
activisme. Dus: Kom in actie!

BON
(opsturen naar postbus 1338, 3500 BH, Utrecht)
Ik wil:
O Vier keer per jaar Onkruit Nieuws ontvangen en maak minimaal 5
euro per jaar over op giro 9550745 tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O ... extra exemplaren van Onkruit Nieuws ontvangen om verder te
verspreiden
O De brochure 'Sloop de JSF' en maak 3 euro over op giro 9550745
tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O Actief worden bij de Onkruit Steungroep, neem contact met mij op
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
Telefoon:
Email:
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Stop de AWACS - behoud de Schinveldse Bossen
(Verkort bericht van de website van Vrienden van GroenFront!
In het Zuid Limburgse Schinveld kwamen maandag
14 maart 300 mensen bij elkaar om te praten over het
verzet tegen de AWACS van de vlakbij gelegen
NAVO basis, de kap van 6 hectare bos en de
aantasting van nog veel meer bos.
Op de NAVO basis Geilenkirchen, pal naast de
Schinveldse bossen zijn AWACS vliegtuigen
gestationeerd. AWACS zijn grote vrachtvliegtuigen
die worden gebruikt voor spionage en electronische
oorlogsvoering. De vliegtuigen worden onder andere
ingezet boven Irak en maken enorm veel herrie. Het
dorp Schinveld en een groot gebied daar omheen
heeft daar veel overlast van. Een recent rapport van
de GG&GD spreekt van ernstige overlast die
schadelijk is voor de volksgezondheid. Bovendien is
er enkele jaren geleden een van de vliegtuigen vlak
buiten het dorp neergestort.
De NAVO wil graag dat een deel van de bossen
tussen het dorp en de vliegbasis gekapt worden. Zelf
gebruiken
ze
daarbij
als
argument
de
verkeersveiligheid. De werkelijke reden is dat de
NAVO de vliegtuigen voller wil tanken, zodat ze
langer kunnen vliegen. Zwaardere vliegtuigen kunnen
namelijk minder snel opstijgen.
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De Gemeente Onderbanken (waar Schinveld onder
valt) heeft zich altijd fel verzet tegen de boskap. De
ministeries van VROM en Defensie hebben daarom
aangekondigd een procedure in werking te zetten die
de gemeente buiten haar bevoegdheid kan zetten. Op
die manier kan het kabinet zichzelf een
kapvergunning geven.
Het ministerie van Landbouw en Natuurbescherming
heeft al een vergunning afgegeven waarin
toestemming wordt gegeven voor het vernietigen van
de zeldzame flora en fauna in het gebied.
De procedures zijn in werking gezet. De lokale
actiegroep (STOP AWACS OVERLAST) is druk
bezig mensen in de omgeving te mobiliseren om zich
vast te bijten in de procedures en bezwaar aan te
tekenen. En zelfs de gemeente doet haar best de
boskap tegen te houden.
Het is dus belangrijk dat er maximale druk wordt
opgebouwd.
Van de politiek gaan we het niet moeten hebben, dat
is wel duidelijk. Tijd dus voor actie.
Weg met de AWACS! - Red de Schinveldse
Bossen!

Leuzen tegen wapenbeurs bij Avio Diepen
Alphen aan de Rijn, 13 juni 2005
In de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni zijn op het bedrijfsgebouw en het uithangbord van
Avio Diepen, J.Keplerweg 16, 2408 AC Alphen a.d. Rijn, leuzen gespoten tegen de UDT
wapenbeurs die binnenkort in de RAI A'dam zal plaatsvinden.
UDT = moord.
Stop wapenbeurs UDT!
Ook zijn er op de ramen vredestekens gespoten.
Avio Diepen verzorgt wereldwijd de distributie voor Glenair, een bedrijf wat naar de UDT gaat.
Glenair is gespecialiseerd in o.a. door de marine goedgekeurd gereedschap , kabels en accessoires
voor onbegaanbaar terrein

UDT-actie in Huizen
Huizen, 13 juni 2005
Ook in Huizen (Noord-Holland) is een Onkmit-actie gevoerd. Bij Thales Communications zijn in
de nacht van zondag op maandag de sloten dichtgelijmd, leuzen gespoten en verfbommen
gegooid.
Thales is een belangrijke participant in de UDT wapenbeurs, dus dan kan je gedonder met
Onkruit verwachten. Daarnaast is Thales een bedrijf wat sowieso tot op de grond toe mot worden
gesloopt, ze zitten namelijk tot over hun nek in de wapenhandel.

Onkruit-aktie bij bedrijf Aqua Vision in Utrecht
Utrecht, 13 juni 2005
Onkruit heeft afgelopen nacht de sloten dichtgelijmd bij het bedrijf Aqua Vision aan het
Servaasbolwerk in Utrecht. Ook werden de leuzen 'Stop UDT' en 'Stop wapenhandel' op de gevel
gespoten. Aqua Vision is de Nederlandse distributeur van twee bedrijven die aan de militaire
beurs UDT (volgende week in de RAI in Amsterdam) deelnemen.
Hydroid is fabrikant van onderwatervoertuigen (autonomous underwater vehicles). Klanten zijn
ondermeer de NAVO en de marines van het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België
en Singapore. Voertuigen werden bijvoorbeeld ingezet in de oorlog tegen Irak. RD Instruments
levert onderwater-navigatie en profïling-produkten en technologie. In het recente verleden
behoorden oa de Amerikaanse krijgsmacht, de NAVO en Shell tot de klanten.
De Undersea Defence Technology (UDT) beurs brengt ondermeer een aantal van de grootste
wapenfabrikanten ter wereld weer naar Amsterdam, nadat in april al de ITEC in de RAI gehouden
werd. Tomahawk-kruisraketten, torpedo's en sonarapparatuur behoren tot de tentoongestelde
waar.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties en individuen, met kracht tegen wapenhandel
en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van
talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties
van onderdrukking in stand gehouden. Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de
wapenhandel veel beter gebruikt worden voor zaken als armoedebestrijding en
ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de
Millennium Doelstellingen - gericht op het elimineren van extreme armoede - niet gehaald
worden als de bewapeningsuitgaven niet worden beperkt.
Op de UDT wapenbeurs wordt onder andere in sonarapparatuur gehandeld. Door de toepassing
van deze geluidsgolven sterven er jaarlijks duizenden walvissen, dolfijnen, bruinvissen en andere
zoogdieren. Dierenorganisaties voeren dan ook wereldwijd aktie tegen sonar."

Banenwinkel Defensie opnieuw onder vuur
Amsterdam, 23 juni 2005
In de nacht van woensdag 22 juni op donderdag 23 juni heeft Onkruit opnieuw de banenwinkel
van defensie in Amsterdam onder handen genomen. Dit naar aanleiding van de UDT-wapenbeurs
die momenteel plaats vindt in de RAI, waarbij ook de Nederlandse marine vertegenwoordigd is.
Daarnaast zijn er bij de RAI leuzen gespoten.
Onkruit zal doorgaan totdat de banenwinkel definitief sluit en Amsterdam geen plaats meer biedt
aan wapenbeurzen.
Tijdens de UDT-beurs, die zich richt op militaire onderwatertoepassingen, komen militairen en
vertegenwoordigers van bedrijven zich voor de tweede keer dit jaar in de RAI vergapen aan
wapens, zoals kruisraketten en torpedo's, en andere militaire snufjes. Met name sonarapparatuur
is niet alleen verwerpelijk wegens de militaire toepassing, maar ook vanwege de ernstige
verstoring van het zeeleven, waardoor jaarlijks duizenden zeezoogdieren omkomen.
Uit protest tegen deze beurs en tegen het feit dat de banenwinkel jongeren recruteert om ook
ellende aan te richten met deze speeltjes, is deze 'winkel' wederom aangevallen. Nadat vorige
keer, tijdens de ITEC-beurs eind april, meerdere activisten boterzuur naar binnen hadden gegooid
en de ruiten versierd hadden door middel van verfbommen, zijn vannacht sloten dichtgelijmd,
rotte eieren naar binnen gegooid en is wederom de gevel opgesierd met stickers en een verfbom.
De betrokkenheid van de marine bij de UDT komt heel duidelijk naar voren door het voor
beursgangers ter bezichtiging leggen van het fregat Hr. Ms. Tromp. Al maanden was bekend dat
het fregat ter bezichtiging zou worden gesteld en sinds de ontruiming van het kraakpand 'Afrika',
heeft de organisatie van de UDT-wapenbeurs en de gemeente Amsterdam de mogelijkheid
gekregen om het schip ergens af te meren. Het lijkt erop dat Cohen liever moordenaars dan
krakers in de stad heeft.
Onkruit draagt de actie dan ook op aan alle bewoners en gebruikers van de 'Afrika' en andere
krakers in de stad Amsterdam, die momenteel in een hevige en oneerlijke strijd zijn verwikkeld
voor het behoud van hun ruimtes. Wees creatief en leef je uit, het fregat ligt er nog een paar
dagen.
Onkruit.
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ONKRUIT-AKTIES ROND WAPENBEURZEN
In Amsterdam vonden de afgelopen maanden twee grote internationale
militaire beurzen plaats: de ITEC (International Training and
Education Conference) eind april en de UDT (Undersea Defence
Technology) eind juni. Beide keren kwamen honderden
wapenhandelaren, militairen en andere misdadigers zich vergapen aan
wapens, simulatieapparatuur en andere militaire technologie.
Anti-militaristen voerden voorafgaand aan en tijdens deze beurzen
flink actie. Naast de diverse Onkruit-akties, waarover in deze OnkruitNieuws meer te lezen valt, organiseerde het samenwerkingsverband
Comité ITEC Vertrek! (later omgedoopt tot UDT Nee!) picketlines,
een blokkade, een demonstratie, een uitzwaai-aktie enzovoort, en
waren er enkele andere spontane akties. Zie voor verslagen de
berichten op www.indymedia.nl en op www.udtnee.org.
Brieven aan de gemeente Amsterdam leidden ertoe dat burgemeester
Cohen zich uitsprak tegen de ITEC, maar er werkelijk iets tegen
ondernemen kostte hem teveel moeite. Bij de UDT kwam 'ie niet
verder meer dan een slappe doorverwijzing naar de Minister van
Binnenlandse Zaken.
Het is helaas nog niet afgelopen met de wapenbeurzen. Half september
vindt de DSEi plaats in Londen en op donderdag 13 oktober houdt de
Nederlandse defensielobby zijn jaarlijkse bijeenkomst in Den Haag.
BUS NAAR PROTESTEN DSEi
De ITEC en de UDT waren helaas niet de enige wapcnbcur/cn dit jaar. Van 13 t/m 16 september wordt in
Londen de DSEi gehouden, een van de grootste wapcnbcurzcn ter wereld. Er worden grootscheepse protesten
legen georganiseerd. Bij voldoende belangstelling zal er een bus vanuit Nederland heen gaan. Stuur vuur meer
info of voor aanmelding een mailtjc naar onkruit@puseii.nl

WAT IS ONKRUIT?
Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigerbeweging, ontwikkelde
Onkruit zich tot een militante anti-militaristische beweging, die vooral
bekend werd door spraakmakende inbraken en bezettingen. Sinds enige
tijd zijn er na een lange periode van relatieve stilte weer activisten onder
de naam Onkruit aan de slag. Onkruit is geen aktiegroep, maar een groep
akties.
De Onkruit Steungroep is een groep mensen die losstaat van de Onkruit
acties op zich, maar deze wel ondersteunt, ondermeer door het
doorgeven van persberichten, het geven van achtergrondinformatie, het
bijhouden van een website en het uitgeven van Onkruit Nieuws, een
kwartaalblad met nieuws over Onkruit-akties en aanverwante zaken.
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Onkruit Steungroep
Postbus 1338
3500 BH Utrecht
Email: onkruit@puscii.nl
Website:
www.contrast.org/onkruit
Donaties welkom op giro
Steungroep te Utrecht

AKTIES ROND DE ITEC
18 APRIL: ONKRUIT-AKTIES BIJ DRIE BEDRIJVEN
Gezamenlijk persbericht naar aanleiding van drie
binnengekomen berichten over akties in de nacht van
17 op 18 april 2005:
"Afgelopen nacht heeft Onkruit kleine akties
uitgevoerd bij drie bedrijven, die zich bezig houden
met militaire produktie of onderzoek. Bij de
vestigingen van het Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (Anthony Fokkerweg 2,
Amsterdam), Dutch Space (Newtonweg l, Leiden)
en Folsom Research (Chromiumweg
111,
Amersfoort) werden sloten dichtgelijmd. Bovendien
werden de gebouwen opgesierd met leuzen tegen
wapenhandel en tegen ITEC. Alle drie de bedrijven
nemen deel aan deze militaire beurs, die van 26 tot
en met 28 april plaats zal vinden in de RAI in
Amsterdam.
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
houdt zich voor een belangrijk deel bezig met
onderzoek, ontwikkeling en simulatie voor militaire
doeleinden. Zo is het NLR ondermeer betrokken bij
de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), de
beoogde
opvolger
van
de
F16.
Dutch Space is eveneens betrokken bij de
ontwikkeling van de Joint Strike Fighter en daarnaast
doet het bedrijf oa in militaire simulatieapparatuur,
engineering missile systemen en observatietechnologie zoals GAM Guided Artillerie Munitions.
Folsom Research is onderdeel van het grote
Belgische it-bedrijf Barco, dat ondermeer wapenonderdelen aan de Amerikaanse krijgsmacht levert.

In België wordt al jarenlang aktie gevoerd tegen de
militaire onderdelen van Barco.
ITEC is een grote internationale militaire beurs, die
zich voornamelijk richt op oorlogssimulatieapparatuur. Oorlogssimulatie vormt een onmisbaar
onderdeel van het militaire apparaat en van
oorlogsvoorbereiding. De 1TEC is dan ook niet
wezenlijk anders of minder erg dan een beurs waar
'echte wapens' aan te pas komen. Tot een aantal jaar
geleden vond de ITEC in Den Haag plaats, maar
consequent aktie voeren heeft de beurs daar
verjaagd. Ook nu staan er allerlei akties in de
planning tegen de ITEC in Amsterdam.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties
en individuen, met kracht tegen wapenhandel en
militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof
geld aan de dood of verminking van talloze mensen.
Mede dankzij hen worden oorlogen, andere
gewelddadige
conflicten
en
situaties
van
onderdrukking in stand gehouden. Bovendien
kunnen de enorme bedragen die omgaan in de
wapenhandel veel beter gebruikt worden voor zaken
als
armoedebestrijding
en
ontwikkelingssamenwerking.
Volgens
de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de
Millennium Doelstellingen - gericht op het
elimineren van extreme armoede - niet gehaald
worden als de bewapeningsuitgaven niet worden
beperkt."

24 APRIL: OORLOGSSIMULATIE IN DE RAI, WIJ
HELPEN!
Persbericht van
Comité Heterdaad Overdaad
Vanaf dinsdag 26 april tot en met
donderdag 28 april vindt er in de
RAI de ITEC-wapenbeurs plaats.
Daar worden geen echte wapens
tentoongesteld,
echter
simulatietechnieken om oorlogen
te
kunnen
oefenen
en
voorbereiden. Aangezien bij een
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oorlog
en
dus
ook
oorlogsvoorbereiding loopgraven
horen, helpt het comité Heterdaad
Overdaad met de opbouw van
deze beurs. Vanaf zondag 24 april
wordt voor de deur de loopgraaf
ontwikkeld.
Oorlog is geen spelletje, het
simuleren en voorbereiden van
een oorlog evenmin. Toch vindt
er, ondanks de vele protesten, een

wapenbeurs
plaats
waar
overheden en legers de laatste
technologische snufjes kunnen
uitwisselen. Snufjes die worden
gebruikt om militairen op te
leiden en te oefenen in het
vermoorden en verminken van
vele mensen. Snufjes die worden
gebruikt om staatsapparaten hun
machtspositie
en
geweldsmonopolie ten opzichte

van mensen te behouden en uit te
breiden.
Bij de aanloop naar deze beurs
heeft
men
ook
in
de
gemeenteraad zich verzet tegen
de komst van deze wapenbeurs.
Omdat het hier echter niet zou
gaan om echte wapens, heeft de
gemeenteraad uit hoofde van
burgermeester Cohen enkel zijn
bezorgdheid
geuit.
De
wapenbeurs zou niet passen in het
gemeentebeleid om iets te doen
tegen zinloos geweld. Pikant
detail hierbij is dat over enkele
maanden weer een wapenbeurs in
de RAI plaats zal vindt. Is de
gemeente werkelijk tegen of
vinden ze het belangrijker
Amsterdam op de kaart te zetten
als welkome plek om te kunnen
profiteren van en verdienen aan
de wapenhandel.

n'•*
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Dat betekent dat het protest en het
sluiten van de wapenbeurzen
vanuit anderen moet komen.
Naast vele acties die hebben
plaatsgevonden en nog zullen
gaan plaatsvinden, heeft het
gelegenheidscomité
Heterdaad
Overdaad
ook
de
handen
bij eengestoken en besloten de
RAI te helpen met de opbouw van
de
"simulatie"-wapenbeurs.
Loopgraven
zijn
een
onmiskenbaar
kenmerk
van
oorlog. Tevens een symbool hoe
mensen zich laten uitmoorden op
bevel van hoger hand. Wij willen
daarom zorgen dat de loopgraaf
niet op de beurs ontbreekt, om zo
deze beurs minder abstract te
maken en te laten zien waar het
werkelijk om draait.
Namelijk verkopen van de laatste
technologie om oorlog te kunnen

voeren. Het profiteren van allerlei
conflicten over de wereld, die ten
koste gaan van het leven en
zelfbeschikkingsrecht
van
anderen. Het in stand houden van
staatsmachten
en
andere
machtsstructuren om al het leven
te
kunnen
onderdrukken.
We laten de loopgraaf het
symbool
zijn
van
de
daadwerkelijke inhoud van deze
beurs en we laten de blokkade
hiermee ons symbool zijn van
antimilitaristisch protest tegen
deze beurs.
Comité Heterdaad Overdaad!

26 APRIL: BLOEDBAD BIJ DE RAI
In de nacht van 25 op 26 april 2005 hebben activisten onder de naam Onkruit de vijver bij de RAI een bloedrood
tintje gegeven, leuzen geschilderd en posters geplakt. In de RAI vindt op dit moment de ITEC, een militaire
beurs waar oorlogsvoorbereiding werkelijkheid wordt, plaats. Met deze actie wil Onkruit duidelijk maken dat
oorlogssimulatie geen spelletje is. Een fontein van bloed staat symbool voor het leed dat dankzij deze beurs
plaats zal gaan vinden. Het moge de wapenhandelaren duidelijk worden dat hun harteloze activiteiten
wereldwijd dood en verderf zaaien. Het valt te hopen dat deze lieden uit hun droom van het neo-liberalistisch
ideaal ontwaken en de consequenties van hun handelen inzien. Zoniet, dan zullen meer acties volgen. Slaap
zacht.

28 APRIL: ONKRUIT
VERFBOMMEN

WAARSCHUWT

RAI

MET

In de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 april 2005 heeft de anti-militaristische aktiegroep Onkruit de RAI
besmeurd met verfbommen en leuzen gespoten als protest tegen het faciliteren van de ITEC wapenbeurs.
Met deze atie wil Onkruit de RAI waarschuwen dat het herbergen van dergelijke beurzen consequenties heeft, en
het onwenselijk is dat de RAI (of enig andere ruimte) dit in de toekomst opnieuw zal doen.
TEC zegt slechts een beurs voor simulatiewapens te zijn, maar juist deze simulatietechnieken zijn in deze tijd de
moderne manier van oorlogsvoeren. Ook simulatie staat dus. hoe onschuldig het ook mag klinken, voor bloed
aan je handen. Vandaar ook de leus "ITEC = moord" bij de ingang van de beurs.
Ook de UDT wapenbeurs staat gepland in de RAI. Mocht dit doorgang hebben, zal Onkruit! zich wederom
beraden op akties, in welke vorm dan ook.

28 APRIL: VERFBOMMEN EN BOTERZUUR VOOR
DE DEFENSIE-BANENWINKEL
In de middag van donderdag 28
april 2005 heeft Onkruit de
Banenwinkel van Defensie aan de
De Clerqstraat in Amsterdam
aangevallen met boterzuur en
verfexplosieven.
Deze
antimilitaristische aktie werd gevoerd
in het kader van de aktieweek
tegen de wapenbeurs ITEC in de
RAI en was gericht tegen het
militarisme in het algemeen.
Afgelopen drie dagen werd de
ITEC-beurs
in
Amsterdam
gehouden. Deze beurs draait om
simulatie-apparatuur
voor
defensie,
een
onmisbare
benodigdheid voor moderne
oorlogvoering. In die zin is het
dan ook niet wezenlijk anders of
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minder erg dan wanneer 'echte
wapens'
tentoongesteld
en
verhandeld zouden worden. De
ITEC
heeft
veel
verzet
opgeroepen, zowel de afgelopen
dagen als de voorbije weken. Er
zijn door diverse
groepen,
waaronder Onkruit, een groot
aantal akties gevoerd.
De ITEC is vandaag afgelopen,
maar daarmee is het militarisme
niet uit de wereld verdwenen. In
de Defensie-Banenwinkel worden
al sinds jaar en dag jongeren,
vanaf de leeftijd van 16 jaar,
geronseld om van 'moordenaar'
hun beroep te maken. Door
middel van het militaire apparaat

wordt
het
onderdrukkende
staatsbestel in stand gehouden.
Onkruit strijdt tegen militarisme
als opstapje voor het afschaffen
van
deze
hiërarchische
staatsstructuren, om zo te kunnen
bouwen aan een eerlijke en
gelijkwaardige wereld.
We zullen niet ophouden met de
akties tegen het militarisme,
waaronder akties tegen de
Banenwinkel. Eind juni staat in
de RAI weer een wapenbeurs, de
UDT, gepland. Als de RAI deze
beurs niet afblaast, dan zijn we
genoodzaakt onze akties voort te
zetten, in welke vorm dan ook.'

AKTIES ROND DE UDT
13 JUNI: AKTIES BIJ DRIE BEDRIJVEN
* Onkruit heeft in de nacht van 12 op 13 juni de
sloten dichtgelijmd bij het bedrijf Aqua Vision aan
het Servaasbolwerk in Utrecht. Ook werden de
leuzen 'Stop UDT' en 'Stop wapenhandel' op de
gevel gespoten. Aqua Vision is de Nederlandse
distributeur van twee bedrijven die aan de militaire
beurs UDT (volgende week in de RAI in
Amsterdam) deelnemen.
Hydroid is fabrikant van onderwatervoertuigen
(autonomous underwater vehicles). Klanten zijn
ondermeer de NAVO en de marines van het
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, België
en Singapore. Voertuigen werden bijvoorbeeld
ingezet in de oorlog tegen Irak.
RD Instruments levert onderwater-navigatie en
profiling-produkten en technologie. In het recente
verleden behoorden oa de Amerikaanse krijgsmacht,
de NAVO en Shell tot de klanten.
De Undersea Defence Technology (UDT) beurs
brengt ondermeer een aantal van de grootste
wapenfabrikanten ter wereld weer naar Amsterdam,
nadat in april al de ITEC in de RAI gehouden werd.
Tomahawk-kruisraketten, torpedo's en sonarapparatuur behoren tot de tentoongestelde waar.

Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties
en individuen, met kracht tegen wapenhandel en
militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof
geld aan de dood of verminking van talloze mensen.
Mede dankzij hen worden oorlogen, andere
gewelddadige
conflicten
en
situaties van
onderdrukking in stand gehouden. Bovendien
kunnen de enorme bedragen die omgaan in de
wapenhandel veel beter gebruikt worden voor zaken
als
armoedebestrijding
en
ontwikkelingssamenwerking.
Volgens
de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen
de Millennium Doelstellingen - gericht op het
elimineren van extreme armoede - niet gehaald
worden als de bewapeningsuitgaven niet worden
beperkt.
Op de UDT wapenbeurs wordt onder andere in
sonarapparatuur gehandeld. Door de toepassing van
deze geluidsgolven sterven er jaarlijks duizenden
walvissen, dolfijnen, bruinvissen en andere
zoogdieren. Dierenorganisaties voeren dan ook
wereldwijd aktie tegen sonar."

* In de nacht van zondag 12 op maandag 13 juni zijn
op het bedrijfsgebouw en het uithangbord van Avio
Diepen, J.Keplerweg 16, 2408 AC Alphen a.d. Rijn,
leuzen gespoten tegen de UDT wapenbeurs die
binnenkort in de RAI A'dam zal plaatsvinden.
UDT = moord.
Stop wapenbeurs UDT! Ook zijn er op de ramen
vredestekens gespoten.
Avio Diepen verzorgt wereldwijd de distributie voor
Glenair, een bedrijf wat naar de UDT gaat. Glenair is
gespecialiseerd in o.a. door de marine goedgekeurd
gereedschap,
kabels
en
accessoires
voor
onbegaanbaar terrein.

* Ook in Huizen (Noord-Holland) is een Onkruitactie gevoerd. Bij Thales Communications zijn in de
nacht van zondag op maandag de sloten
dichtgelijmd, leuzen gespoten en verfbommen
gegooid.
Thales is een belangrijke participant in de UDT
wapenbeurs, dus dan kan je gedonder met Onkruit
verwachten. Daarnaast is Thales een bedrijf wat
sowieso tot op de grond toe mot worden gesloopt, ze
zitten namelijk tot over hun nek in de wapenhandel.
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23 JUNI: BANENWINKEL DEFENSIE OPNIEUW
ONDER VUUR
In de nacht van woensdag 22 juni
op donderdag 23 juni heeft
Onkruit opnieuw de banenwinkel
van defensie in Amsterdam onder
handen genomen. Dit naar
aanleiding
van
de
UDTwapenbeurs die momenteel plaats
vindt in de RAI, waarbij ook de
Nederlandse
marine
vertegenwoordigd is. Daarnaast
zijn er bij de RAI leuzen
gespoten.
Onkruit zal doorgaan totdat de
banenwinkel definitief sluit en
Amsterdam geen plaats meer
biedt aan wapenbeurzen.
Tijdens de UDT-beurs, die zich
richt
op
militaire
onderwatertoepassingen, komen
militairen en vertegenwoordigers
van bedrijven zich voor de
tweede keer dit jaar in de RAI
vergapen aan wapens, zoals
kruisraketten en torpedo's, en
andere militaire snufjes. Met

name sonarapparatuur is niet
alleen verwerpelijk wegens de
militaire toepassing, maar ook
vanwege de ernstige verstoring
van het zeeleven, waardoor
jaarlijks duizenden zeezoogdieren
omkomen.
Uit protest tegen deze beurs en
tegen het feit dat de banenwinkel
jongeren recruteert om ook
ellende aan te richten met deze
speeltjes,
is
deze
'winkel'
wederom aangevallen.
Nadat
vorige keer, tijdens de ITECbeurs eind april, meerdere
activisten boterzuur naar binnen
hadden gegooid en de ruiten
versierd hadden door middel van
verfbommen, zijn vannacht sloten
dichtgelijmd, rotte eieren naar
binnen gegooid en is wederom de
gevel opgesierd met stickers en
een verfbom.
De betrokkenheid van de marine
bij de UDT komt heel duidelijk

naar voren door het voor
beursgangers ter bezichtiging
leggen van het fregat Hr. Ms.
Tromp. Al maanden was bekend
dat het fregat ter bezichtiging zou
worden gesteld en sinds de
ontruiming van het kraakpand
'Afrika', heeft de organisatie van
de UDT-wapenbeurs en de
gemeente
Amsterdam
de
mogelijkheid gekregen om het
schip ergens af te meren. Het lijkt
erop
dat
Cohen
liever
moordenaars dan krakers in de
stad heeft.
Onkruit draagt de actie dan ook
op aan alle bewoners en
gebruikers van de 'Afrika' en
andere krakers in de stad
Amsterdam, die momenteel in
een hevige en oneerlijke strijd
zijn verwikkeld voor het behoud
van hun ruimtes. Wees creatief en
leef je uit, het fregat ligt er nog
een paar dagen.

23 JUN: SPANDOEKAKTIE
OP MARINESCHIP
Na sluiting van de UDT wapenbeurs in de RAI zijn
een zeemeermin en een piraat doorgegaan naar het
marineschip Hr. Ms. Tromp, om ook bij hen de zee
terug te eisen van al het oorlogstuig. Met een
spandoek wisten ze zelfs aan boord te komen van
het marineschip en hielden enige tijd de loopbrug
bezet met het spandoek.
Het marineschip, wat er vermoedelijk lag in het
kader van de UDT wapenbeurs in de RAI, had
inmiddels gezelschap gekregen van een ander
marineschip. De vredesaktivisten hebben enige tijd
op de loopbrug doorgebracht maar zijn daar onder
dreiging van een brandslang weer vanaf gewandeld, om hun protest op de kade voort te zetten. Na vrij lange tijd
kwam de politie, die hen onmiddellijk arresteerde wegens het bevinden op verboden terreinBij vrijlating wilde een agent ook nog het bewuste spandoek in beslag nemen, omdat de tekst kwetsend zou zijn
voor de marine. Er stond op 'Reclaim The Sea from boys war toys'.... Nadat er geen afstand werd gedaan van het
spandoek en de agent weer in overleg moest met zijn meerdere over wat hij nu moest doen, kreeg hij te horen dat
hij het spandoek weer moest terne, geven aan de aktivisten.
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SABOTAGE ORANJEKAZERNE
De actiegroep 'Priemende Priemen' eist de
verantwoordelijkheid op voor het leksteken van 150
legervoertuigen
op
de
Oranjekazerne
in
Schaarsbergen. De actie vond plaats in de nacht van
zaterdag 7 op zondag 8 mei jl. In de onderstaande
persverklaring licht men de beweegredenen toe.
"Zaterdagnacht jongstleden
hebben wij, de
Priemende Priemen, terwijl Bush voor propaganda in
Nederland was, actie gevoerd op de Oranjekazerne te
Schaarsbergen. 150 legervoertuigen zijn gesaboteerd.
De kazerne is de thuisbasis van de Luchtmobiele
Brigade. De Luchtmobiele Brigade maakte tot voor
kort een belangrijk deel uit van de bezettingsmacht in
Irak.
Kort geleden werd de volgende stap gezet in de
Nederlandse betrokkenheid bij de 'Oorlog tegen het
terrorisme'. Nederlandse commando's en mariniers
zijn naar Afghanistan gegaan om daar mee te doen
aan een illegale jacht op mensen, die door de VS
terroristen genoemd worden. Nederland kiest hiermee
voor blind geweld in plaats van te werken aan het
wegnemen van de echte oorzaken van het terrorisme.
Het bestrijden van blind terrorisme gebeurt door
algemeen belang boven eigen belang te laten gaan.
Door rijkdom wel eerlijk te delen. Door echte
democratie in plaats van het installeren en handhaven
van bevriende tirannen. Door internationale
solidariteit in plaats van het voortzetten van
grondstoffenroof en arbeidsuitbuiting.
Ondanks dat geen sprake is van een bedreiging van
het eigen grondgebied gaat Nederland in een ver land
oorlog voeren. Zo gaat verschuift de inzet van het
leger van verdediging van het eigen grondgebied, via
zogeheten
vredesoperaties,
naar
offensieve
interventie. Volgens de defensierethoriek gaan onze
goed getrainde specialisten helpen bij het herstellen
van het centrale gezag in Afghanistan. In
werkelijkheid gaan botte vechtmachines, aan de
leiband van de VS, een marionettenregiem
handhaven, voor Westerse economische belangen.
De oorlogen tegen Afghanistan en Irak waren pure
agressieoorlogen, gekenmerkt door geavanceerde,
maar niet minder vernietigende techniek vanuit de
lucht tegen kwetsbare mensen op de grond.
Tienduizenden kwamen om onder de Westerse
bommenregen. Nederland nam aanvankelijk niet
actief, militair deel aan de oorlogen maar trad al snel
toe tot de 'Coalition of the Willing'.
De VS hebben de oorlogen als beëindigd en
gewonnen verklaard. Irak is echter nog bezet en in
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Afghanistan wordt op veronderstelde terroristen
gejaagd. Aan die jacht doet Nederland nu prominent
mee.
De Nederlandse betrokkenheid bij deze oorlogen gaat
voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid voor het
vestigen en instandhouden van dictaturen in het
Midden-Oosten. Het gaat voorbij aan de Westerse
verantwoordelijkheid
voor het opleiden
en
bewapenen van dezelfde groepen die nu als
terroristen(-staten)
worden
bestreden.
Die
verantwoordelijkheden en de gevoerde oorlogen zijn
uitingen van dezelfde cynische geopolitiek gebaseerd
op zuiver eigenbelang van Westerse elites.
De aanslagen van 11 september 2001 in de VS en 11
maart 2004 zijn, ook in Nederland, aangegrepen voor
het veroveren en herbevestigen van macht.
Internationaal door oorlogen, die schaamteloos
worden geligitimeerd met massawapens die niet
bestaan; nationaal door de doorvoering van een
stroom aan repressieve wetgeving en het beperken
van de vrijheden van de burgers.
De VS en Nederland zeggen deze oorlogen te voeren
voor vrijheid en democratie. Ondertussen worden
juist die beginselen en de rechten van velen met
voeten getreden. Iedereen was geschokt door de
beelden uit de Abu Graib-gevangenis. Nu jaagt
Nederland op mensen die geen behoorlijke
behandeling zullen gaan krijgen. Integendeel: we
weten dat de VS mensen jarenlang zonder enige vorrn
van proces opsluiten op bijvoorbeeld Guantanamo
Bay. We weten dat de VS mensen, vooral buiten
eigen land, (laten) martelen.
Deze oorlogen zijn geen strijd voor vrijheid en
democratie. Deze oorlogen worden gevoerd in en
tegen landen, waarvan de bewoners de pech hebben
in strategische gebieden te wonen die van groot
belang zijn voor de VS en Europa.
Miljoenen in Europa, de VS, en elders hebben
geprotesteerd tegen het voeren van deze oorlogen. Ze
bleken gebaseerd op leugens. Ze worden gevoerd
vanuit de leugenachtige illusie dat de oorlog van de
macht een oplossing kan brengen voor de problemen
in de wereld.
De tijd van protest is voorbij. Verzet en sabotage
blijken noodzakelijk. We denken met onze actie een
klein steentje bij te dragen aan het demilitariseren van
Nederland.
Special Forces terug naar Nederland!
Oorlog is geen oplossing!
Voor een eerlijke verdeling van rijkdom en macht!"

ANTI
JSF-LEUZEN
DUTCH SPACE

BIJ

Op 2 mei 2005 kwam het onderstaande berichtje
binnen bij de Onkruit Steungroep:
"Nederland begaat een grove fout door het deelnemen
aan de ontwikkeling van de Joint strike fïghter, een
peperdure bommenwerper die Nederland ook van
plan is om te kopen. De 8 miljard deelnamekosten
kunnen beter besteed worden aan gezondheidszorg,
onderwijs,
ontwikkelingssamenwerking
en
voedselhulp. En aan andere dingen die bij een sociaal
stelsel horen. Daarom is verzet tegen bedrijven die
betrokken zijn bij de JSF noodzakelijk.
Vannacht zijn er dus anti-JSF-leuzen gespoten bij
Dutch Space, Newtonweg l (Bio Science park) in
Leiden. Dutch Space doet in simulatoren voor de JSF.
Het bordje met de naam van Dutch Space aan het
begin van het terrein is zwart gemaakt, en verder zijn
de volgende leuzen geplaatst:
No JSF!
Geen JSF!
JSF is moord!
en er zijn vredestekens gespoten."

UITNODIGING ANTI-NIID
VERGADERING - 20 JULI
De NIID (Nederlandse Industriële Inschakeling
Defensieopdrachten) is de lobby organisatie van de
nederlandse defensie bedrijven en houdt op 13
oktober haar jaarlijkse symposium en wapenbeurs.
Ook dit jaar zal het Nederlands Congres Centrum in
Den Haag ruimte bieden aan dit onderonsje van
militairen, politici en wapenboeren.
Vanuit de groep "ITEC Vertrek" c.q.. "UDT Nee"
(een samenwerking van diverse organisaties en
individuen) die bij deze twee wapenbeurzen in de
RAI in Amsterdam protesteerden is op 20 juli a.s. een
eerste vergadering uitgeroepen om voorbereidingen te
treffen
om
ook
bij
deze wapenbeurs een stevig protest te laten horen.
De
vergadering
wordt
gehouden
in
de
bar/ontmoetingsruimte van het Pandercomplex aan
het Binnendoor 31-32 te Den Haag en begint om
20.00.
Het Binnendoor is een pleintje achter de
Brouwers gracht en bereikbaar met tram 6 of 2
(richting Uithof, Loosduinen), halte Brouwersgracht.

HATEMAIL
Er kwamen enkele boze mailtjes
binnen bij het Comité ITEC Vertrek
c.q. UDT Nee, waaronder de volgende
van de heer Berlijn van het bedrijfje
HydroConsult:
"Wat zijn jullie toch een achterlijk
stelletje lafbekken, vraag ik bij de
itec of een vanjullie mij een keer
onder
wil spuiten
met
z'n
waterpistooltje
(kinderachtig
trouwens) zodat ik een goed excuus
had om zijn tanden eruit te meppen,
durft ie niet. Wat zijn jullie een
stelletje schijterds.
Uitkeringtrekkende parasieten en niks
meer. Volgende beurs wacht ik
trouwens niet op een excuus, de eerste
die ik mijn handen krijg kan naar het
mortuarium.
Tot ziens,
Lennaert Berlijn"
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BON
(opsturen naar postbus 1338, 3500 BH, Utrecht)
De wil:
O Vier keer per jaar Onkruit Nieuws ontvangen en maak min. 5 euro
per jaar over op giro 9550745 tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O ... extra exemplaren van Onkruit Nieuws ontvangen om verder te
verspreiden
O De brochure 'Sloop de JSF' en maak 3 euro over op giro 9550745
tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O Actief worden bij de Onkruit Steungroep, neem contact met mij op
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
Telefoon:
Email:

Volkel, 6 augustus 2005
Zaterdagmorgen om 8.15 uur zijn circa vijftien aktievoerders de vliegbasis Volkel op gegaan. Op
het dak van een van de gebouwen demonstreerden zij met spandoeken tegen de aanwezigheid van
Amerikaanse kernwapens op de vliegbasis. Als symbolen voor de vrede hebben zij daar druiven
en vijgen geplant.
Op 6 en 9 augustus is het 60 jaar geleden dat er atoombommen werden gegooid op Hiroshima en
Nagasaki, met 120.000 doden tot gevolg en in de jaren daarna nog eens 240.000. De bom op
Hiroshima kwam om 8.15 uur lokale tijd tot ontploffing.
Naast alle andere 60-jarige herdenkingen dit jaar, zijn 6 en 9 augustus twee dagen die niet
geruisloos voorbij mogen gaan. Dreigen of gooien met atoomwapens mag nooit meer gebeuren.
Het dreigen is op 8 juli 1996 zelfs illegaal verklaard door het Internationaal Gerechtshof.
Wij hebben dit herdacht op een voor ons gepaste wijze. We willen niet alleen herdenken; we
willen vooral een daad stellen, want de kernwapens moeten de wereld uit, om te beginnen uit
Volkel. Op Volkel liggen twintig kernbommen, elk met een kracht veertien maal groter dan de
bommen op Hiroshima en Nagasaki.
Een soortgelijke actie is ook gehouden in Engeland, waar vijgen en druiven op het terrein van de
kernwapenfabriek 'Aldermaston' zijn geplant. Hierbij zijn negen mensen opgepakt, waaronder
^HHHIHIIIbeen
Nederlandse activiste.
^^^^"••'""' ^^^^^^^^^••^•^
Alle kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Volkel.
Akties tegen Kernwapens, Onkruit en Vredes Aktie Kamp

Solidariteitsactie met
Schaarsbergen, 25 augustus 2005
In de nacht van woensdag op donderdag 25 augustus was er een solidariteitsactie met de
4M^vij zetten het hek vast voor je open!
Woensdagnacht 25 augustus werden er verschillende militaire objecten beklad in Schaarsbergen,
Arnhem. Vredestekens en de leuze: 'vrijheid voo^MPen 'freedom fo4BBfewamen te staan op
oa. een vrachtwagen op de oranjekazerne, een staffgebouw van de luchtmobiele brigade, een
vliegtuig bij de vliegbasis Deelen.
Ook werd er bij de vliegbasis Deelen een stuk hek verwijderd. Hierbij wordt iedereen uitgenodigt
om hetzelfde te doen, om een militaire basis te betreden, en vernielingen aan te richten.
Bovendien zetten we hierbij symbolisch het hek open voor alle ploegschaar activisten die overal
ter wereld in de gevangenis zitten.
Solidariteit met ploegschaar activisten! Met alle politieke gevangen!
GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR T LEGER!
Onkruit Gaat Door!
schrijf!:
HvB de Boschpoort
Nassausingel 26
4811 DG Breda
^Pmm^ontwapende op 10 augustus twee Flö's op de militaire vliegbasis Woensdrecht. De
actie, een zgn. ploegschaaractie, vond plaats in ht kader van de 60 jarige herdenkingen van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.
(HBzit vast in de bajes in Breda en moet op l september om 13.25 uur voor de politierechter in
Breda verschijnen. De OvJ kan maximaal eenjaar gevangenisstrafeisen. Hij wordt aangeklaagd
voor vernieling en vernieling onder verzwarende omstandigheden.

Onkruit actie bij hoofdkantoor Reed Elsevier
Persbericht -13 september 2005
Afgelopen nacht hebben activisten van Onkruit het hoofdkantoor van Reed Elsevier aan de
Radarweg 29 in Amsterdam bekogeld met verfbommen en opgesierd met leuzen tegen de
wapenbeurs DSEi. Deze wapenbeurs, die vandaag begint in Londen, wordt elke twee jaar
georganiseerd door Spearhead, een dochteronderneming van Reed. In het Verenigd Koninkrijk
wordt al jaren actie gevoerd tegen de betrokkenheid van Reed bij DSEi. Bovendien kan de beurs
zelf daar steevast rekenen op grootschalige protesten.
In de nacht van 20 op 21 maart van dit jaar deed Onkruit al een soortgelijke actie bij het
Nederlandse hoofdkantoor van Reed in Maarssen, in het kader van een internationale actiedag
tegen DSEi.
Op DSEi zullen diverse Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd zijn, alsmede de Ministeries
van Defensie en van Economische Zaken. Zij staan daar zij aan zij met nagenoeg alle grote
wapenhandelaren ter wereld en kunnen bezoek verwachten van vertegenwoordigers van
bedrijven, overheden en krijgsmachten van landen van over de hele wereld, waaronder talloze
dictaturen en andere dubieuze regimes.
Met het organiseren van deze beurs, waar naast conventionele wapens ook clusterbommen en
mijnen over de toonbank gaan, profiteert Reed van massamoord. Er is geen excuus voor deze
praktijken en wij eisen dan ook van Reed dat zij per direct al hun activiteiten in de militaire sector
stopzetten. Naast de organisatie van DSEi is Reed ook verantwoordelijk voor de organisatie van
een aantal andere militaire beurzen, waaronder de afgelopen april in Amsterdam gehouden ITEC.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties en individuen, met kracht tegen wapenhandel
en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van
talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties
van onderdrukking in stand gehouden.
Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de wapenhandel veel beter gebruikt
worden voor zaken als armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Volgens de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de Millennium Doelstellingen - gericht op
het elimineren van extreme armoede - niet gehaald worden als de bewapeningsuitgaven niet
worden beperkt.

Verfbommen tegen NIID-kantoor
Onkruitsteungroep - 30.09.2005 12:59
In de avond van donderdag 29 september hebben activisten van Onkruit verfbommen
gegooid tegen de gevel van het kantoor van de NIID (Nederlandse Industriële Inschakeling
Defensieopdrachten), de branche-organisatie van Nederlandse bedrijven die voor de
defensiemarkt werken.
De NIID is de overkoepelende organisatie van Nederlandse bedrijven die voor de defensiemarkt
produceren. Zij probeert in het algemeen militaire orders voor deze bedrijven binnen te halen en
is een intermediair tussen defensie, politieke en bedrijfsleven.
Elk jaar in oktober organiseert de NIID een symposium en beurs ('promovloer') voor de
Nederlandse defensie-industrie. Het thema van het symposium van dit jaar, op donderdag 13
oktober a.s., is 'marktplaats.eu'. Een mooie aanleiding voor een aktie tegen de NIID.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties en individuen, met kracht tegen wapenhandel
en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van
talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties
van onderdrukking in stand gehouden.
Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de wapenhandel veel beter gebruikt
worden voor zaken als armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Volgens de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de Millennium Doelstellingen - gericht op
het elimineren van extreme armoede - niet gehaald worden als de bewapeningsuitgaven niet
worden beperkt.
E-Mail: onkruit(a),puscii.nl

Website: http://www.contrast.org/onkruit

KPN met verf besmeurd
Amsterdam, 11 oktober 2005 (Ravage) - Antimilitaristen van de legendarische actiegroep
Onkruit hebben weer toegeslagen. Dit keer moest een gebouw van KPN in Amsterdam het
ontgelden. De afgelopen nacht werd de gevel bewerkt met verfbommen en andere narigheid.
Met deze actie protesteert Onkruit tegen de deelname van KPN aan de NIIDwapenconferentie van komende donderdag.
De actiegroep ageert tegen de rol die KPN speelt in de oorlogsindustrie. Het
electronicaconcern levert onder meer de bedrading voor de omstreden JSFgevechtsvliegtuigen. Komende donderdag neemt het bedrijf deel aan de NIIDwapenconferentie, waar de overheid het Nederlandse bedrijfsleven koppelt aan buitenlandse
orders.
"Naast wapenbedrij ven als Stork en Thales zijn er ook een heleboel 'gewone' bedrijven
betrokken bij wapenproductie en wapenhandel, zoals KPN, Siemens, IBM, Philips en Reed
Elsevier", stelt Onkruit in een persverklaring. "We zullen deze bedrijven met directie acties
moeten dwingen om te stoppen met deze walgelijke praktijken."
De actiegroep verwijst in de verklaring verder naar een eerdere actie van RAM A in het
Gelderse Stroe, waarbij ruim 1600 legerbanden lek werden gestoken. Naast het middels acties
direct confronteren van bedrijven, vindt Onkruit het "belangrijk om het leger aan te pakken,
zoals de Radicale Anti Militaristische Actie onlangs heeft gedaan."
De actie werd opgedragen aan de in de koepelgevangenis van Breda verblijvende Turi
Vaccaro, die begin augustus twee F-16's demonteerde op de militaire vliegbasis Woensdrecht.
Turi, die zich moedwillig in de hangaar van Woensdrecht heeft laten arresteren en de actie
schriftelijk bekend heeft, komt donderdag 13 oktober om 13.30 uur voor bij de politierechter
in Breda.
Onkruit claimde tevens de actie van 29 september jl. waarbij de gevel van het NIID-kantoor
in Den Haag met verfbommen werd bestookt. "Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de
dood of verminking van talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere
gewelddadige conflicten en situaties van onderdrukking in stand gehouden", stellen de
antimilitaristen in de verklaring van de actie.
Op donderdag 13 oktober vindt in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag de jaarlijkse
NIID conferentie plaats (Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten). De NIID
is de belangenorganisatie voor de gezamenlijke Nederlandse defensie-industrie en is een van
de belangrijke drijfveren achter de Nederlandse deelname aan het Joint Strike Fighter project.
NIID bevordert optimale inschakeling van de industrie bij opdrachten van het ministerie van
Defensie, zowel binnen als over de grens. Mede dankzij de NIID worden honderden
miljoenen euro's over de balk gesmeten om Nederlandse bedrijven mee te laten werken aan de
bouw. Het samenwerkingsverband 'Ontwapen! U' protesteert die dag vanaf 13 uur bij het
congrescentrum.
Hier volgt de integrale tekst van Onkruit over de actie van 9 op l O oktober:
"In de nacht van zondag op maandag l O oktober heeft Onkruit bij KPN aan de Drenthsestraat
in Amsterdam leuzen gespoten, de sloten dichtgelijmd en verfbommen gegooid. Dit alles uit
protest tegen de deelname van KPN aan de NIID wapenbeurs die op 13 oktober in Den Haag
gehouden zal worden. Naast wapenbedrijven als Stork en Thales zijn er ook een heleboel

'gewone' bedrijven betrokken bij wapenproductie en wapenhandel, zoals KPN, Siemens, IBM,
Philips en Reed Elsevier.
We zullen deze bedrijven met directie acties moeten dwingen om te stoppen met deze
walgelijke praktijken. Ook is het, naast het direct confronteren van dergelijke bedrijven,
belangrijk om het leger aan te pakken, zoals de Radicale Anti Militaristische Actie onlangs
heeft gedaan. Help een handje en kom vannacht nog in actie! Onkruit is geen actiegroep, maar
een groep acties. Iedereen die directe, geweldloze acties wil voeren tegen het militaire
apparaat kan zichzelf Onkruit noemen. Succes!
Deze actie werd uitgevoerd in solidariteit met^fcfc de vredesactivist die nu al twee maanden
vastzit voor het onklaar maken van twee F-16's."
www.antenna.nl/ravage

Onkruit begint ontmanteling AWACS-basis
Onkruit Stemgroep - 30. J2.2005 13:49
Bij de Onkruit Steungroep kwam het volgende persbericht binnen: ONKRUIT BEGINT
MET ONTMANTELING VAN AWACS-BASIS GEILENKIRCHEN - GEEN NAVOBASIS MAAR EEN NATUURGEBIED.In de nacht van 29 op 30 decembr 2005 hebben wij, activisten van Onkruit, een begin
gemaakt met de ontmanteling van de NAVO-basis Geilenkirchen door 200 nieter hekwerk
weg te halen. Met deze aktie protesteren wij tegen de rol van de op de basis gestationeerde
AWACS-radarvliegtuigen in diverse oorlogen en tegen de overlast die zij veroorzaken voor
de omgeving. Wij betuigen onze solidariteit met het verzet van de bewoners van
Onderbanken e.o. tegen de AWACS en met het aktiekamp van GroenFront! in de
Schinveldse Bossen. De NAVO-basis is voor de inwoners van Onderbanken een doorn in het
oog. Onder het mom van veiligheid en bescherming speelt deze NAVO-basis met het gebruik van
zijn AWACS een belangrijke rol in allerlei oorlogsconflicten (oa Irak, voormalig Joegoslavië en
indirect Afghanistan), waarbij al tienduizenden burgerdoden vielen. De veiligheid en gezondheid
van de inwoners van Onderbanken en omstreken blijken bovendien ondergeschikt te zijn aan de
belangen die de NAVO dient met dit misdadige militaire optreden. De geluidsnormen worden ver
overschreden en kerosine wordt regelmatig over het dorp Schinveld uitgestrooid. Terwijl de
NAVO als westerse mogendheid overal ter wereld een zogenaamd westers verlichte wil oplegt,
laat het haar directe buren in de kou staan. Dit toont hoe hypocriet de NAVO en bondgenoten
alleen op eigen gewin en eigen wensen uit zijn. Als voorlopig sluitstuk voor deze houding in de
gemeente Onderbanken, wil de NAVO-basis nu 20 hectare bos gaan kappen, om hun moorddadig
beleid beter te kunnen uitvoeren. Ondanks felle protesten van de inwoners van Onderbanken e.o.
De NAVO en defensie willen deze kap hoe dan ook door laten gaan. Allerlei democratische
regelgeving en rechtsprocedures wordten daarbij ter zijde geschoven, met daarbij de inzet van een
Nimby-procedure en zelfs van een Konkinklijk Besluit. Alhoewel er nog een aantal
bezwaarprocedures lopen, mag er gekapt worden. Het wrange aan dit verhaal is dat de inwoners
van Onderbanken grote kans maken om de bezwaarprocedures te winnen, maar dan is het bos
waarschijnlijk al gekapt. De enige mogelijke oplossing is het wegnemen van de oorzaak van alle
problemen: de basis moet gesloten worden en omgevormd tot natuurgebied en de AWACS
moeten naar de sloop! Onkruit is er vast mee begonnen en hoopt dat dit voorbeeld door velen zal
worden opgevolgd. E-Mail: onkruit@puscii.nl <mailto:Qnkruit@puscii.nl> Website:
<http ://www. conti-ast.org/onkruit>
Een aantal foto's van de situatie de dag na de aktie: het kapotte hek is vervangen door losse
hekken, afgezet met rood-wit lint.

LI radio doet verslag bla2 - 02.01.2006 18:45Plaatsvervangend commandant^
de NAVO basis in Geilenkirchen geeft commentaar, luistert!:
<http://w\vw.n_jil/ll/nl/html/algemeen/homepage/nieuws2.pshe?meuws_item::::QS56M30403NW
4LH37FMO&nieuws sectie-G52415X574006G42T2PV>
Activisten vernielen hekwerk rond Awacs-basis (2)
N i e u w bericht, meer informatie
GEILENKIRCHEN/SCHINVELD (ANP) - De
Duitse politie en Nederlandse marechaussee stellen een onderzoek in naar het
vernielen van ISO meter hekwerk rond de Awacs-basisGeilenkirchen, vlakbij
Schinveld. Dat liet plaatsvervangend commandant^^^HBHHfe van de NAVO-basis
vrijdag weten,
'volgens ^MIJJJHM)^8 een 9" root dee^var^^et hek in de nacht
van donderdag op vrijdag" met sware hulpmiddelen vernield.. De actie is

inmiddels opgeëist door de antimilitaristische groep Onkruit, die zegt te
handelen uit solidariteit met de bezetters van het bos in Schinveld.
noemde de vernieling onacceptabel. De basis heeft de bewaking verscherpt".
^fmi zei dat er voor 20.000 euro schade is aangericht aan het hek.
Waarnemend burgemeester J. Zuydgeest van Onderbanken, dat grenst aan de
basis, zei vrijdag ,,maatregelen'' te zullen nemen, zij het op Nederlands
grondgebied. De basis ligt in Duitsland, daar kan de burgemeester niets
uitrichten. Waaruit die maatregelen bestaan, wilde Zuydgeest niet zeggen.
Eerder al sprak Zuydgeest de vrees uit dat de bezetting van het bos bij de
basis kan uitlopen op gewelddadige confrontaties.
De Vereniging Stop
Awacsoverlast veroordeelde de actie van Onkruit vrijdag. ,,Dit pakt niet in
ons voordeel'', zei voorzitter J. Fijnaut van de vereniging. Een woordvoerder
van Groenfront!, dat het bos voor de landingsbaan van AWACS bezet houdt, zei:
,,Het zou niet mijn actie zijn, wij gaan gewoon door waar we mee bezig
zijn''.
Leden van Onkruit zijn inmiddels in Limburg in verband met de
dreigende ontruiming van het bos, bevestigde een woordvoerder van de
actiegroep vrijdag.
301601 dec 05

Bron: Gooi en Eemlander

Thales weer doelwit Onkruit
De bekladding bij Thales in Huizen. Foto: Ton Kastermans
Edward de Vries Lentsch
Huizen-De verfklodders zitten nog op de gevel, maar de leus 'Geen hulp aan wapenhandel' is inmiddels
verwijderd bij Thales aan de Bestevaer in Huizen. Het bedrijf, onderdeel van een Frans concern dat onder
andere defensie-elektronica (radarsystemen, nachtkijkers) maakt, werd in de nacht van woensdag op
donderdag (25-26 januari) voor de tweede keer in een halfjaar doelwit van Onkruit.
In een persverklaring claimt Onkruit de actie met verfbommen, leuzen en het dichtlijmen van sloten. „Dat
lijkt misschien wat onredelijk en onfatsoenlijk, maar het produceren van wapentuig is veel erger, en kost
bovendien mensenlevens. Wij eisen dat de mensen bij Thales een normaal, vreedzaam beroep kiezen en
hun bedrijfsvoering stopzetten", aldus de verklaring. Directe aanleiding is de beurs Air Traffic Control die
half februari in Maastricht wordt gehouden waaraan Thales meedoet. Volgens Onkruit is dat 'een
wapenbeurs'.
Thales-woordvoerder L. Wormgoor benadrukt dat zijn bedrijf niet alleen voor de defensie-industrie
werkt. ,,De verhouding defensie-civiel is 50-50 procent. Bijvoorbeeld zorgen onze radarsystemen er voor
dat mensen veilig in een vliegtuig kunnen stappen als ze op vakantie gaan. Ook de mensen die ramen
bekladden."
Wormgoor vindt de actie dan ook onterecht. ,,Dit is niet de manier om de dialoog te bevorderen. Vergelijk
het met Greenpeace. Vroeger waren die aan het actievoeren, nu zitten ze bij Shell aan tafel om over het
milieu te praten. Wij hebben vorig jaar de professionele anti-wapenlobby aan tafel gehad. Die hebben we
ook een rondleiding gegeven. Het is goed om eikaars standpunten uit te wisselen. Uiteindelijk waren we
het eens dat we het oneens met elkaar zijn."
Reorganisatie
De werknemers van Thales hebben op dit moment overigens wel iets anders aan hun hoofd. Het bedrijf is
in een grote reorganisatie gewikkeld die ook voor Huizen gevolgen zal hebben. Zo zal de Haagse
vestiging die onder meer nachtkijkerapparatuur maakt, naar Huizen worden overgeplaatst. „Het gaat om
ongeveer zeventig personeelsleden", aldus de Thales-woordvoerder.

In de nabije toekomst verdwijnen in Huizen tientallen banen die verband houden met de geplande verkoop
van twee afdelingen in Hengelo waar zwaar gesaneerd wordt en honderden arbeidsplaatsen verloren
gaan.
zaterdag 28 januari 2006
Bericht van BIV: bij
Houder kenteken i

js_rond tijdstj

de actie een auto waargenomen met kenteken^
woonachtig te(

ONKRUIT BEGINT ONTMANTELING AWACS-BASIS
bescherming speelt deze NAVO-basis met het gebruik
van zijn AWACS een belangrijke rol in allerlei
oorlogsconflicten (oa Irak, voormalig Joegoslavië en
indirect Afghanistan), waarbij al tienduizenden
burgerdoden vielen. De veiligheid en gezondheid van
de inwoners van Onderbanken en omstreken blijken
bovendien ondergeschikt te zijn aan de belangen die de
NAVO dient met dit misdadige militaire optreden. De
geluidsnormen worden ver overschreden en kerosine
wordt regelmatig over het dorp Schinveld uitgestrooid.
Terwijl de NAVO als westerse mogendheid overal ter
wereld een zogenaamd westers verlichte wil oplegt, laat
het haar directe buren in de kou staan. Dit toont hoe
hypocriet de NAVO en bondgenoten alleen op eigen
gewin en eigen wensen uit zijn.

In de nacht van 29 op 30 december 2005 heeft Onkruit
een begin gemaakt met de ontmanteling van de NAVObasis Geilenkirchen door 200 meter hekwerk weg te
halen. Met deze aktie wordt geprotesteerd tegen de rol
van de op de basis gestationeerde AWACSradarvliegtuigen in diverse oorlogen en tegen de
overlast die zij veroorzaken voor de omgeving. Er
wordt solidariteit betuigd met het verzet van de
bewoners van Onderbanken e.o. tegen de AWACS en
met het aktiekamp van GroenFront! in de Schinveldse
Bossen.
De NAVO-basis is voor de inwoners van Onderbanken
een doorn in het oog. Onder het mom van veiligheid en

Als voorlopig sluitstuk voor deze houding in de
gemeente Onderbanken, wil de NAVO-basis nu 20
hectare bos gaan kappen, om hun moorddadig beleid
beter te kunnen uitvoeren. Ondanks felle protesten van
de inwoners van Onderbanken e.o. De NAVO en
defensie willen deze kap hoe dan ook door laten gaan.
Allerlei democratische regelgeving en rechtsprocedures
wordten daarbij ter zijde geschoven, met daarbij de
inzet van een Nimby-procedure en zelfs van een
Konkinklijk Besluit. Alhoewel er nog een aantal
bezwaarprocedures lopen, mag er gekapt worden. Het
wrange aan dit verhaal is dat de inwoners van
Onderbanken
grote
kans
maken
om
de
bezwaarprocedures te winnen, maar dan is het bos
waarschijnlijk al gekapt.
De enige mogelijke oplossing is het wegnemen van de
oorzaak van alle problemen: de basis moet gesloten
worden en omgevormd tot natuurgebied en de AWACS
moeten naar de sloop! Onkruit is er vast mee begonnen
en hoopt dat dit voorbeeld door velen zal worden
opgevolgd.

WAT IS ONKRUIT?
Oorspronkelijk voortgekomen uit de totaalweigerbeweging, ontwikkelde Onkruit
zich tot een militante anti-militaristische beweging, die vooral bekend werd door
spraakmakende inbraken en bezettingen. Sinds enige tijd zijn er na een lange periode
van relatieve stilte weer activisten onder de naam Onkruit aan de slag. Onkruit is
geen aktiegroep, maar een groep akties.
De Onkruit Steungroep is een groep mensen die losstaat van de Onkruit acties op
zich, maar deze wel ondersteunt, ondermeer door het doorgeven van persberichten,
het geven van achtergrondinformatie, het bijhouden van een website en het uitgeven
van Onkruit Nieuws, een kwartaalblad met nieuws over Onkruit-akties en
aanverwante zaken.

Onkruit Steungroep
Postbus 1338
3500 BH Utrecht
Email: on kruit .@.pu:scii.nl Website:
www.conlrast.org/onkruit
Donaties welkom op
-giro 9550745 tnvi
Onkruit Steungroep te
Utrecht

HIROSHIMA-DAG: AKTIE OP KERNWAPENBASIS VOLKEL

Zaterdagmorgen 6 augustus om 8.15 uur zijn elf
aktievoerders van Akties Tegen Kernwapens, Onkruit
en het Vredesaktiekamp de vliegbasis Volkel op
gegaan. Op het dak van een van de gebouwen
demonstreerden zij met spandoeken tegen de
aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de
vliegbasis. Als symbolen voor de vrede hebben zij daar
druiven en vijgen geplant.
Op 6 en 9 augustus is het 60 jaar geleden dat er
atoombommen werden gegooid op Hiroshima en
Nagasaki, met 120.000 doden tot gevolg en in de jaren
daarna nog eens 240.000. De bom op Hiroshima kwam
om 8.15 uur lokale tijd tot ontploffing.
Naast alle andere 60-jarige herdenkingen dit jaar, zijn 6
en 9 augustus twee dagen die niet geruisloos voorbij

mogen gaan. Dreigen of gooien met atoomwapens mag
nooit meer gebeuren. Het dreigen is op 8 juli 1996 zelfs
illegaal verklaard door het Internationaal Gerechtshof .
Wij hebben dit herdacht op een voor ons gepaste wijze.
We willen niet alleen herdenken; we willen vooral een
daad stellen, want de kernwapens moeten de wereld uit,
om te beginnen uit Volkel. Op Volkel liggen twintig
kernbommen, elk met een kracht veertien maal groter
dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki.
De elf activisten werden na enige tijd aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau in Eindhoven. Ze
zaten daar tweeënhalve dag vast en werden vervolgens
met een dagvaarding voor openlijke geweldpleging en
het betreden van verboden terrein weer vrijgelaten. Hun
zaak kwam op 20 december voor voor de politierechter
in Den Bosch. Nadat een van de advocaten in een
zogenaamd preliminair verweer had gesteld dat het
Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest worden
verklaard, werd door de rechter botweg geweigerd
hierop in te gaan. De rechter werd dan ook gewraakt.
Het is nu wachten op de zitting van de wrakingskamer
voor het vervolg van de zaak.
Een soortgelijke actie werd ook gehouden in Engeland,
waar vijgen en druiven op het terrein van de
kernwapenfabriek 'Aldermaston' zijn geplant. Hierbij
zijn negen mensen opgepakt, waaronder Barbara
Smedema, een Nederlandse activiste.

PLOEGSCHAARAKTIE TURI VACCARO
In de nacht van 9 op 10 augustus voerde vredesactivist Turi Vaccaro een zogenaamde ploegschaaraktie uit door op
de vliegbasis Woensdrecht twee Fló's onklaar te maken. Hij werd na zijn aktie gearresteerd en is inmiddels
veroordeeld tot een halfjaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding van €750.000. Tegen deze
veroordeling loopt nog een hoger beroep. Hieronder een achtergrondartikel over Turi en zijn actie, geschreven
door twee mensen van zijn steungroep. Op de website www.vredessite.nl is meer informatie te vinden over de
aktie en het verloop van de rechtszaak. Er werden ook diverse solidariteitsacties gevoerd.

Achtergronden van Turi en zijn aktie
Door G. Doeven en M. Moors
10 augustus 2005 - 7.25 uur ontvangt de wachtmeester van de Koninklijke Marechaussee de melding dat er een
indringer met een hamer op een F16 straaljager aan het slaan was in hangar 374. De indringer blijkt Salvatore
Turi' Vaccaro te zijn.
In 1989 ontmoette Turi Vaccaro Philip Berrigan, die samen met zijn broer Daniel in 1980 de eerste
ploegschaaraktie deed in de VS door met hamers op kernkoppen te slaan. Dit was de inspiratie waardoor Turi 16
jaar later op 10 augustus j.1. twee Fló's en vier computers onklaar maakte.
De actie
De ploegschaaraktie van Turi zit vol met mooie symboliek. Kwam de inspiratie o.a. van de gebroeders Berrigan, de
directe aanleiding kwam tijdens een bezoek in Assisi. Daar zag hij een pracht van een voorhamer liggen van een
meter lang. Toen wist hij: nu ga ik het doen.
"Diverse mensen hebben wat op de hamer geschreven. Waaronder mijn vriend, een priester, Don Lorenzo. Hij is
twee maanden geleden overleden. Maar ook een tekst van een meisje. Vlak voordat ik de ruit van de hangaar kapot
sloeg heb ik moed gekregen door yoga-oefeningen en door de tekst van dit meisje."
De hamer was verpakt in Bert en Eraie-papier om niet op te vallen in de trein. In de nacht van 9-10 augustus is

Turi om ongeveer 5,30 uur over het hek van de vliegbasis Woensdrecht geklommen. Nadat hij met veel lawaai een
ruit van de hangaar had ingeslagen heeft hij tot zijn eigen verbazing nog zowat een uur bezig kunnen zijn. "Ik heb
op de computer van de eerste de beste F16 geslagen, zodra ik binnen was, omdat ik dacht maar enkele minuten tijd
te hebben na het grote lawaai van het brekend glas".
Turi heeft veel zaken bij de Fló's achtergelaten die voor hem een sterke betekenis hebben. Allemaal tekens van
leven tegenover de dodende kracht van de Fló's. "Ik heb op de F16 bloemen, een biologische taart, fruit, een
schriftje over Jona, een profeet, met liederen en tekeningen, door een kind geschreven en mijn bloed achtergelaten.
Met kindertekeningen heb ik de Fló's versierd als teken van vrede en om de dood van kinderen te gedenken die
zullen worden gedood of gedood zijn door een F16. Ik heb gekiemde rogge gezaaid op de F16 en ik heb mijn bloed
achtergelaten. Dit is normaal bij ploegschaarakties. Ook dit is een teken van leven.
Een tekening met een tekst over Kees Koning heb ik achtergelaten bij het kapotgeslagen raam en een tekst over
David Stone tegen Goliath heb ik onder een kalksteen gelegd. Met deze steen heb ik diverse teksten op de vloer
van de hangaar geschreven, zoals 'peace', 'ploegscharen' en 'not ready for next war'.
Tien augustus is natuurlijk 'the day after' Nagasaki. Maar ook is het de dag van St. Laurent. De beste nacht om
sterren te zien. Als je een vallende ster ziet mag je een wens (succes voor de aktie) doen. In mijn dromen wist ik
bijna zeker dat het een succes zou zijn.
Voorafgaand aan de aktie ben ik naar de kerk in Hoogerheide gegaan om een kaars aan te steken voor de madonna,
om een belofte te doen en om op de begraafplaats te mediteren. Dit was voor mij een herdenking van alle doden,
ook van oorlogsslachtoffers.
Mijn aktie duurt op dit moment nog voort, middels een vastenaktie. Als ik het volhoud wil ik vasten tot 8
september. Dat is het feest van de naam van de heilige Maria en het is de dag van mijn aankomst in Comiso (het
Italiaanse Woensdrecht), van de door mij georganiseerde vredesloop vanuit Assisi in 1985."
Wie is Turi?
Turi is geboren op l april 1953 in Italië. Zijn echte naam is Salvatore Vaccaro. In 1982 heeft hij
militaire dienst geweigerd. Hij heeft 13 jaar gewerkt bij de Fiat-fabriek in Turijn. "Ik kreeg
ontslag toen ik weigerde mee te werken aan de bouw van een militair tanktransportwagen. Dit
ontslag viel op l april 1985 en beschouwde ik als een verjaardagskado om vrij te zijn om voor de
vrede te werken. In Turijn heb ik ook pedagogiek en filosofie gestudeerd."
In 1983 heeft Turi voor het eerst gevast. Op het plein van Comiso, deze vastenaktie duurde
ongeveer 30-35 dagen.
"Sinds 1986 ben ik veel in Nederland. Eerst vooral in Woensdrecht. In Woensdrecht heb ik Emmie leren kennen.
Met haar heb ik samen een dochter van nu vijftien jaar."
In het begin was hij veel in de vredesaktiekampen bij Woensdrecht, later waren er ook aktiekampen bij andere
militaire objekten. Turi was er regelmatig bij. Hij deed toen niet mee aan akties maar kampeerde er wel.
Hij was buiten bij de vliegbasis Woensdrecht op l januari 1989 en ondersteunde daarmee de aktie van Kees
Koning en Co van Melle die daar met hamers sloegen op NF5's. Deze straaljagers waren bestemd voor levering
aan Turkije, terwijl de vrees groot was dat ze ingezet zouden worden in de strijd tegen de Koerden.
Later heeft Turi nog samen met Kees een vastenaktie gedaan voor het ministerie van defensie. "Ik was altijd bezig
met kleine akties. Onder andere op een wapenbeurs in Den Haag, waar een camouflagenet over een tank zat. Deze
heb ik geprobeerd kapot te zagen. Dat was symbolisch bedoeld, er was niet veel stuk te maken. Onlangs was ik nog
bij de protesten tegen de ITEC-wapenbeurs in Amsterdam."
Turi is documentenweigeraar. Hij wil geen documenten hebben. Hierdoor heeft hij geen verblijfsvergunning.
Daardoor heeft hij ooit een maand vastgezeten in de gevangenis in Tilburg.
Turi probeert zonder geld te leven, sinds hij kennis heeft gemaakt met Fransiscanen. "Maar ik kan fluiten, op straat
spelen en zingen of als clown optreden. Als je denkt: wij zijn broeders en zussen in de wereld, dan hoef je geen
geld te gebruiken. Het is een idee, dat ik uit een christelijk boek heb gehaald".
De 'schade'
Turi heeft twee Flö's vernield. De 066 en de 369. Deze Fló's werden geheel gemodificeerd en zouden in
september en oktober opgeleverd worden.
De 066 was voorzien van het Orange Jumper systeem (zie foto). Dit is het testtoestel van de Koninklijke
Luchtmacht. Dit systeem betreft een uniek, belangrijk internationaal monitoring systeem, wat belangrijke data
verschaft. Wegens een internationaal samenwerkingsverband zijn er grote belangen mee gemoeid.
Naast de F16 stond een testkast van het Orange Jumper Systeem. Dit computersysteem is uniek, want er bestaat
maar l exemplaar van. Deze kast is van het bedrijf NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium.
Beschadiging van het Orange Jiunper systeem heeft onmiddellijk geleid tot afkeuring van de gehele straaljager.

Door de toegebrachte schade is de F16 ongeveer 4 tot 5 maanden
niet operationeel inzetbaar. Het gevolg hiervan is dat de
internationale samenwerking van het Orange Jumper-systeem zeer
vertraagd is.
Hoewel Turi het liefst heeft dat de F16's nooit meer gebruikt zullen
worden, was hij toch niet uit op 'maximale' schade. Omdat hij zoveel
tijd had, had hij ook meer dan twee Fló's kunnen beschadigen. Dit
heeft hij niet gedaan, (er moet ook wat overblijven voor later of voor
anderen). Het gaat niet om de "maximale schade" maar om het hart
van mensen te winnen.
De schade is groot, ergens tussen de 2 en 6 miljoen euro. Het is echter maar hoe je er tegen aankijkt. De 'schade'
kan alleen maar zo groot zijn als het produkt, in dit geval de F16, zelf kostbaar is. De produktiekosten van een F16
zijn al gauw 40 miljoen euro. Je zou kunnen stellen dat je een dergelijk kostbaar ding niet mag vernielen, je zou
ook kunnen stellen dat je een dergelijk duur ding niet eens zou moeten maken. Veel F16's zijn geschikt om
atoombommen af te gooien.
In Hirosjima en Nagasaki is 60 jaar geleden duidelijk geworden hoe enorm groot de schade kan zijn als je
atoombommen daadwerkelijk gebruikt. Dan hebben we het niet meer over euro's, maar over honderdduizenden
doden.
Niet het slopen van wapens leidt tot schade, maar de produktie en het gebruik ervan.
Voor financiële ondersteuning: 90 72 88 952 tnv G. Doeven te Deventer ovv ondersteuning Turi
Schrijf!: Turi Vaccaro, HvB de Boschpoort, Nassausingel 26, 4811 DG Breda
Houdt de website www.vredessite.nl in de gaten voor nieuws over het hoger beroep in de zaak van Turi.

SOLIDARITEITSACTIES MET TURI VACCARO
SCHAARSBERGEN

SOESTERBERG

In de nacht van woensdag op donderdag 25 augustus
was er een solidariteitsactie met de ploegschaar activist
Turi Vaccaro.

"In navolging van de solidariteitsaktie met
ploegschaaraktivist Turi Vaccaro vorige week in
Schaarsbergen, is door Onkruit afgelopen nacht ruim
100 meter hek verwijderd bij de Vliegbasis Soesterberg.
Turi, wij zetten het hek vast voor je open!
Daarnaast werden diverse 'Verboden toegang'-borden en
een wachthok opgesierd met vredestekens en de leuzen
Woensdagnacht 25 augustus werden er verschillende 'Stop militarism' en 'Free Turi'
militaire objecten beklad in Schaarsbergen, Arnhem.
Vredestekens en de leuze: 'vrijheid voor turi', en Kom ook zelf in aktie: betreed een militaire basis en
'freedom for turi' kwamen te staan op oa. een richt vernielingen aan. Het militarisme moet tot op de
vrachtwagen op de Oranjekazerne, een stafgebouw van grond toe worden afgebroken!"
de Luchtmobiele Brigade, een vliegtuig bij de
vliegbasis Deelen.
Solidariteit met ploegschaar activisten! Met alle
Ook werd er bij de vliegbasis Deelen een stuk hek politieke gevangen!
verwijderd. Hierbij wordt iedereen uitgenodigt om
hetzelfde te doen, om een militaire basis te betreden, en GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR T
vernielingen aan te richten. Bovendien zetten we hierbij LEGER!
symbolisch het hek open voor alle ploegschaar
activisten die overal ter wereld in de gevangenis zitten.
Onkruit Gaat Door!
Solidariteit met ploegschaar activisten! Met alle
politieke gevangen!

SCHAARSBERGEN

GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR 'T
LEGER!
In de nacht van 27 op 28 oktober werd er wederom een
Onkruit Gaat Door!

stukje hek verwijderd bij Vliegbasis Deelen. Ook
werden er leuzen gespoten met teksten in solidariteit
met Turi.

AKTIES ROND MILITAIRE BEURZEN
In september vond in Londen de grote tweejaarlijkse wapenbeurs DSEi plaats. Op donderdag 13 oktober was in het
Nederlands Congres Centrum in Den Haag de jaarlijkse bijeenkomst (congres en promotievloer) van de NÏÏD
(Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten), de belangenorganisatie van de Nederlandse defensieindustrie. In de aanloop naai- deze bijeenkomsten voerde Onkruit enkele akties. Op 13 oktober zelf viel vooral het
gewelddadig neergeslagen protest van de nieuwe aktiegroep SEALS op.

ONKRUIT ACTIE BIJ HOOFDKANTOOR REED ELSEVIER
Persbericht - 13 september 2005
Afgelopen nacht hebben activisten
van Onkruit het hoofdkantoor van
Reed Elsevier aan de Radarweg 29
in Amsterdam
bekogeld met
verfbommen en opgesierd met
leuzen tegen de wapenbeurs DSEi.
Deze wapenbeurs, die vandaag
begint in Londen, wordt elke twee
jaar georganiseerd door Spearhead,
een dochteronderneming van Reed.
In het Verenigd Koninkrijk wordt al
jaren actie gevoerd tegen de
betrokkenheid van Reed bij DSEi.
Bovendien kan de beurs zelf daar
steevast rekenen op grootschalige
protesten.
In de nacht van 20 op 21 maart van
dit jaar deed Onkruit al een
soortgelijke
actie
bij
het
Nederlandse hoofdkantoor van Reed
in Maarssen, in het kader van een
internationale actiedag tegen DSEi.
Op DSEi zullen diverse Nederlandse
bedrijven vertegen-woordigd zijn,
alsmede de Ministeries van Defensie
en van Economische Zaken. Zij

staan daar zij aan zij met nagenoeg
alle grote wapenhandelaren ter
wereld
en
kunnen
bezoek
verwachten
van
vertegenwoordigers van bedrijven,
overheden en krijgsmachten van
landen van over de hele wereld,
waaronder talloze dictaturen en
andere dubieuze regimes.
Met het organiseren van deze
beurs, waar naast conventionele
wapens ook clusterbommen en
mijnen over de toonbank gaan,
profiteert Reed van massamoord.
Er is geen excuus voor deze
praktijken en wij eisen dan ook
van Reed dat zij per direct al hun
activiteiten in de militaire sector
stopzetten. Naast de organisatie
van
DSEi
is
Reed
ook
verantwoordelijk
voor
de
organisatie van een aantal andere
militaire beurzen, waaronder de
afgelopen april in Amsterdam
gehouden LTEC.
Onkruit keert zich, net als vele

VERFBOMMEN TEGEN NIID-KANTOOR
Verklaring - 30 september 2005
In de avond van donderdag 29
september hebben activisten van
Onkruit verfbommen gegooid tegen
de gevel van het kantoor van de
NIID
(Nederlandse
Industriële
Inschakeling Defensieopdrachten),
de
branche-organisatie
van
Nederlandse bedrijven die voor de
defensiemarkt werken.
De NHD is de overkoepelende
organisatie
van
Nederlandse
bedrijven die voor de clefensieinarkt
produceren. Zij probeert in het

algemeen militaire orders voor
deze bedrijven binnen te halen en
is een intermediair tussen defensie,
politieke en bedrijfsleven.
Elk jaar in oktober organiseert de
NITD een symposium en beurs
('promovloer')
voor
de
Nederlandse
defensie-industrie.
Het thema van het symposium van
dit jaar, op donderdag 13 oktober
a.s., is 'marktplaats.eu'. Een mooie
aanleiding voor een aktie tegen de
NiïD.

andere organisaties en individuen,
met kracht tegen wapenhandel en
militaire beurzen. Wapenhandelaren
verdienen grof geld aan de dood of
verminking van talloze mensen.
Mede dankzij hen worden oorlogen,
andere gewelddadige conflicten en
situaties van onderdrukking in stand
gehouden.
Bovendien kunnen de enorme
bedragen die omgaan in de
wapenhandel veel beter gebruikt
worden
voor
zaken
als
armoedebestrijding
en
ontwikkelingssamenwerking.
Volgens
de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP)
zullen de Millennium Doelstellingen
- gericht op het elimineren van
extreme armoede - niet gehaald
worden als de bewapeningsuitgaven
niet worden beperkt.

KPN MET VERF BESMEURD
Amsterdam, 10 oktober 2005
En de nacht van zondag op maandag
10 oktober heeft Onkruit bij KPN
aan de Drenthsestraat in Amsterdam
leuzen
gespoten,
de
sloten
dichtgelijmd
en
verfbommen
gegooid. Dit alles uit protest tegen
de deelname van KPN aan de NIID
wapenbeurs die op 13 oktober in
Den Haag gehouden zal worden.
Naast wapenbedrij ven als Stork en
Thales zijn er ook een heleboel
'gewone' bedrijven betrokken bij

wapenproductie en wapenhandel,
zoals KPN, Siemens, EBM, Philips
en Reed Elsevier. We zullen deze
bedrijven met directie acties
moeten dwingen om te stoppen
met deze walgelijke praktijken.
Ook is het, naast het direct
confronteren
van
dergelijke
bedrijven, belangrijk om het leger
aan te pakken, zoals de Radicale
Anti Militaristische Actie onlangs
heeft gedaan.

Help een handje en kom vannacht
nog in actie! Onkruit is geen
actiegroep, maar een groep acties.
Iedereen die directe, geweldloze
acties wil voeren tegen het militaire
apparaat kan zichzelf Onkruit
noemen. Succes!
Deze actie werd uitgevoerd in
solidariteit
met
Turi,
de
vredesactivist die nu al twee
maanden vastzit voor het onklaar
maken van twee F-16's.

GEWELDDADIG ME-OPTREDEN TEGEN ZEEHONDJES
Tijdens het NÏÏD-symposium werd de hele dag actie
gevoerd door het samenwerkingsverband Ontwapen!, in
de vorm van theater, sprekers en het uitdelen van flyers.
Aan het begin van de middag wilden de activisten zelf
wel eens een kijkje nemen op de promotievloer. Ze
werden echter tegengehouden door de massaal
aanwezige politie, waarbij enkele personen werden
gearresteerd.
Korte tijd later probeerde de nieuwe actiegroep SEALS
het gebouw binnen te dringen. In hun persbericht
schreven ze:
"De SEALS geloven in een niet-hiërarchisch
georganiseerde samenleving waarin de rechten van het
individu worden beschermd door het collectief. Zij
strijden voor zelforganisatie als alternatief voor het geleefd worden door de regering, bedrijven en andere
hiërarchische instituten. In deze samenleving die gebaseerd is op vervreemding en egoïsme reageren de SEALS.
De NHD is een jaarlijkse wapenbeurs in Den Haag. Jaarlijks roept deze beurs ook weer veel protest op van antimilitaristen. Met hen zijn ook de SEALS van mening dat er geen ruimte mag zijn om in spullen te handelen die
bedoeld zijn om mensen mee te onderdrukken of te vermoorden. Ieder jaar weer worden deze protesten met meer
repressie en politie geweld geconfronteerd. De MED wapenbeurs wordt hermetisch afgesloten voor ieder kritisch
geluid.
De NIDD wapenbeurs is bij uitstek de plaats waar het bedrijfsleven en de Staat zich bewapenen voor verdere
onderdrukking. Regeringen en bedrijven maken de keus om arme mensen en dieren te vermoorden, uit te buiten en
te onderdrukken. Soldaten en politieagenten maken de keus om met geweren, bommen en messen hele
bevolkingsgroepen te onderdrukken in de naam van de Staat of het bedrijf. Omdat zij die keus hebben gemaakt,
maken de SEALS de keus om terug te vechten.
Deze strijd brengt de SEALS in confrontatie met de
Staat en het repressieve systeem dat de Staat staande
houdt. Zij hebben geen knuppels, geen traangas, geen
waterkanonnen, geen pantserwagens, geen arrestatiekungfu-eenheden, geen pepperspray en geen kogels.
Met schilden en helmen beschermen zij zich tegen
politiegeweld. Door de NHD wapenbeurs te betreden
hebben de SEALS een protest laten horen op een plaats
waar ieder kritisch geluid met geweld wordt
onderdrukt."
In twee instanties werd hun actie met grof geweld dooide ME neergeslagen. De meeste SEALS werden
gearresteerd en moeten begin februari voor de rechter
verschijnen. Ondertussen lopen ook nog enkele
klachten tegen het buitensporige politieoptreden.

BANDEN LEK GESTOKEN IN STROE

In de nacht van l op 2 oktober heeft de Radicale Anti
Militaristische Actie de banden van honderden
voertuigen lek gestoken op de Mulderkazerne in Stroe.
De totale schade bedraagt ongeveer 900.000 euro
De tekst van de verklaring:
rn het afgelopen weekend hebben wij, de Radicale Anti
Militaristische Actie, de banden van 600 militaire
voortuigen lek gestoken. Dit hebben wij gedaan op de
Majoor Mulderkazerne in Stroe. Deze kazerne is het
grootste en belangrijkste logistieke centrum van de
Nederlandse landmacht. Voor de redenen van onze
actie verwijzen we naar de persverklaring van de
Priemende Priemen bij hun actie op de Oranjekazerne
in Schaarsbergen op 7-8 mei (zie de vorige OnkruitNieuws).
Nederland levert nog steeds een bijdrage aan de illegale
jacht op zogenaamde terroristen in Afghanistan.
Nederland stond voorop bij het geven van steun aan de
oorlog tegen terrorisme in dat land. Dit bracht de
Taliban ten val maar stopte het terrorisme niet en rolde
Al-Quaeda evemin op. Nederland steunt evenzeer de op

leugens gebaseerde oorlog tegen Irak. Een onbenul als
kolonel Vollaard geeft leiding aan de commando's en
mariniers in Afghanistan. Hij beloofde iedere potentiële
tegenstander een hel op aarde'.
De inwoners van Afghanistan en Irak weten inmiddels
wat dat betekent uit de mond van een VS militair of een
van z'n collaborateurs. Tienduizenden stierven onder
onze westerse bommen, een veelvoud van het aantal
waar het allemaal om zou zijn begonnen: de 3.000
doden na de aanval op Amerika van 11-09-2001.
Veel mensen strijden, ieder op zijn/haar manier tegen
onrecht en voor een wereld gebaseerd op gelijkheid en
solidariteit. Sommigen doen dat door middel van
onacceptabel dodelijk geweld. Maar niet iedere activist
is een terrorist en niet iedere moslim een
fundamentalist. Door het zo voor te stellen worden
oprechte woede en verzet in de hoek gezet. Het is
begrijpelijk en legitiem om in verzet te komen tegen de
schijn van de westerse oorlog voor democratie. Die
oorlog is nauwelijks democratisch gelegitimeerd,
brengt geen democratie en vernietigt de rechten van
mensen en volkeren.
De oorlog gaat over macht en de zeggeschap over
kapitaal en grondstoffen. We roepen een ieder in
Nederland: moslim of christen, socialist of
andersglobaüst op zich met acties te richten tegen
militaire complexen en materieel.
Radicale Anti Militaristische Actie

ANTI-MILITARISTEN ONDER VUUR
In het Jaarverslag 2004 schreef de militaire inlichtingendienst MIVD nog over een terugval in het aantal antimilitaristische acties. "In 2004 zijn 82 anti-militaristische acties geregistreerd tegen 120 in 2003. De terugval heeft
te maken met een verminderde actiebereidheid van de activisten tegen de Vliegbasis Volkel."
Het grote aantal anti-militarische acties in 2005, waarbij aanzienlijke schade werd aangericht, liet de politiek
echter niet onberoerd. De actie in Stroe, waarbij de schade geschat werd op 900.000 euro, was voor het CDAKamerlid Roland Kortenhorst (die zich profileert met de uitspraak "Ik zou willen dat alle Nederlanders eens
beseften wat voor moedig, waardevol en voor mensen bestemd werk onze militairen doen in crisisgebieden "all
over the world".") reden een kortstondige hetze tegen anti-militaristen te voeren.
De Telegraaf werkte hier uiteraard graag aan mee en tekende uit de mond van Kortenhorst
(r.kortenhorst@tweedekamer.nl) zijn ervaringen bij een bezoekje aan de website van de Onkruit Steungroep op:
""De rillingen liepen over mijn rug. Dit is gewoon radicaal tuig dat open en bloot oproept tot het stukslaan van
spullen waar de burgers belasting voor betalen", refereert hij aan de internetsite van Onkruit waarop vol trots
gerapporteerd wordt over sabotageacties.
Hij omschrijft Onkruit als 'extreem goed georganiseerd en de mensen die er achter zitten als heel professioneel.' En
hij vraagt zich ook af hoe het kan dat deze mensen nog altijd actief zijn terwijl hun namen en adressen allang bij de
inlichtingendienst bekend zijn. Als het aan hem ligt moeten die personen dan ook belemmerd worden in hun
werkzaamheden. Zoals venvacht kon de CDA'er de VVD achter zich krijgen en gezamenlijk willen de partijjen
actiegroepen die oproepen tot sabotage van militaire eigendommen harder aanpakken.
Kortenhorst wil dat veroorzaakte schade wordt terugbetaald en dat bepaalde internetsites uit de lucht worden
gehaald, waarbij hij refereert aan de website van actiegroep Onkruit waarop wordt geschreven over sabotageacties.
In oktober stelde hijs samen met CDA-collega Van Fessem, schriftelijke vragen aan defensieminister Kamp. nadat
hij al eerder zijn ongenoegen tijdens het wekelijkse vragenuurtje naar voren had gebracht. Het antwoord van Kamp
op de vragen beperkte zich tot: "Naar aanleiding van recente vernielingen aan materieel van Defensie vindt
onderzoek plaats. In het belang van dit onderzoek is het gewenst hierover geen nadere mededelingen te doen."

HATEMAIL
De aandacht voor anti-militaristische akties in politiek en pers leverde heel wat 'fanmail' op in onze mailbox.
Onderstaand epistel troffen we al eerder aan in de postbus:
"Als verdedigers van het vrije, beschaafde westen, dankbaar voor de bevrijding door de Amerikanen, delen wij
mede aan de uit onkruid geboren mislukkelingen, die zich anti-militair opstellen, dat wij ze op termijn zullen
elimineren. Zoals van een gestructureerde organisatie verwacht mag worden, zullen wij een plan uitwerken om het
domme geteisem, dat geen enkele bijdrage levert aan de maatschappij, en opereert onder de naam Onkruit, te
verdelgen.
Jullie, uit ongedierte voortgekomen, laag opgeleid debiel tuig, wij zullen jullie daar brengen waar jullie toch nog
enig nut hebben: onder het asfalt (als ophoging voor de zoevende Jaguars en Cadillacs). Dan leveren jullie toch
nog een kleine economische bijdrage aan onze maatschappij. De wereld heeft slechts tweemaal mogen meemaken
dat de gore vieze stinkjappen zijn aangepakt: op Hiroshima en Nagasaki. De Verenigde Staten hebben zoals
uiteraard in de geschiedschrijving vermeld staat, een snel, rechtvaardig en vele miljoenen levens sparend einde aan
de oorlog gemaakt. Alle weldenkende, positieve mensen zijn het hierover eens. Slechts aan de destructievelingen,
de negativisten en de mislukkelingen in de maatschappij zijn het hiermee oneens. Maar dit is van geen enkel
belang. Zoals de terrorist Bin Laden zijn geloof misbruikt en in het geniep onschuldigen aanvalt (wat een laffe zak)
zo miscbruikt het domme geteisem van Onkruit de vredeswens die ieder denkend mens heeft. Het valt aan jullie
domkoppen toch niet uit te leggen dat mensen die karakter hebben, en hun eigen leven zelfs willen opofferen voor
de vrijheid van anderen (dus zelfs de vrijheid van jullie nutteloze stumpers) van grote waarde zijn. Jullie vaders en
moeders hadden beter door een Amerikaanse tank doodgereden kunnen worden; dan was jullie een geestelijk en
financieel armzalig leventje bespaard gebleven. Daarom is het ook van belang dat jullie nie voortwoekeren en dat
de eventuele ratten die jullie voortbrengen worden vernietigd b.v. door moderne mitrailleurs. Zeer effectief en snel
werkend. Echter, de kans dat jullie voortwoekeren is niet zo groot: waarschijnlijk is jullie zaad van dermate slechte
kwaliteit dat moeder natuur ons behoedt voor veel toekomstig afval. Mocht er onverhoopt toch nog iets geworpen
worden: een zinvol, positief leven s hoogstwaarschijnlijk uitgesloten met ongedierte als ouders.
Stumpers met hanenkammen (waarbij koeien het uiterlijk hebben van een hoog intellectueel wezen) zouden
eigenlijk aangeboden moeten worden aan het Pentagon in Washington om te dienen als testprodukt voor de
ontwikkeling van biologische wapens. Dan dienen ze nog ergens voor. Dit zou een eer voor ze moeten zijn.
Misschien dat hiervoor een meerderheid kan gaan ontstaan in ons parlement. Over een paar jaar is de PvdA een
stuk verder in gezond denken. Over een aantal jaren zal onkruit vergaan als onkruid. Dat beloven wij. Wij werken
aan een gezonde toekomst van ons land. Een toekomst waarbinnen geen plaats is voor destructieve, zeer laag
opgeleide debielen zonder uitzicht op een toekomst. Gewoon uitroeien. Onkruid moet je geen jaren lang laten
voortwoekeren.
Ultra R Defense - A-Cie*"

En tenslotte nog de immer originele inhoud van één van de binnengekomen mailtjes:
"ga eens werken,stelletje kraaktuig."
Met dank aan 'nessakees' (nessakees@zeelandnet.nl)
BON

(opsturen naar postbus 1338, 3500 BH, Utrecht)
Ik wil:
O Vier keer per jaar Onkruit Nieuws ontvangen en maak min. 5 euro per jaar
over op giro 9550745 tnv Onkruit Steungroep te Utrecht
O ... extra exemplaren van Onkruit Nieuws ontvangen om verder te
verspreiden
O De brochure 'Sloop de JSF' en maak 3 euro over op giro 9550745 tnv
Onkruit Steungroep te Utrecht
O Actief worden bij de Onkruit Steungroep, neem contact met mij op

v die
betrokken * zijn; " Öij' , de
produKtie van 4e JSF of
lobbyen voor werk.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
Telefoon:
Email:

Leuzen tegen Reed Business
Onkruit Stenngroep -12.04.200612:41
Bij de Onkruit Steungroep kwam het volgende bericht binnen:
"Afgelopen nacht (11 op 12 april 2006) hebben activisten van Onkruit leuzen gespoten op
het kantoor van Reed Business in Maarssen. Reed is, via dochteronderneming Spearhead,
verantwoordelijk voor de organisatie van de militaire beurs Marelec, die van 19 tot 21 april
in Amsterdam plaats vindt.
Het kantoor werd opgesierd met leuzen als 'Stop Marelec1 en 'Stop wapenhandel'.
Marelec is de naam van een maritieme conferentie, specifiek gericht op elektromagnetische
toepassingen, die van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 april plaats zal vinden in marinebasis
Kattenburg te Amsterdam. De marine-onderdelen van legers moeten constant hun militaire
capaciteit op peil houden om internationaal aanzien te behouden en om militair-strategische
machtsposities te consolideren. Om daarin te slagen, moeten ze goede contacten onderhouden
met bedrijven die militair materieel produceren. Militaire beurzen, of ze nou 'maritieme
conferentie' genoemd worden of niet, vervullen een sleutelrol in het onderhouden van deze
contacten. Militaire beurzen zijn dus te zien als een soort olie in de militaire machine.
Dat er bij veel militaire beurzen, zoals de Marelec, misschien niet daadwerkelijk wapens
tentoongesteld of verhandeld worden, doet hierbij eigenlijk niet ter zake. De hedendaagse
hoogtechnologische oorlogsvoering heeft voor zijn 'goede' functioneren informatie en technieken
die op zulke beurzen aan de orde komen net zo hard nodig als de wapens zelf.
Reed is naast de organisatie van de Marelec verantwoordelijk voor het organiseren van nog meer
militaire beurzen, zoals de vorig jaar in Nederland gehouden ITEC en de tweejaarlijkse
DSEi-beurs in Londen. Met name deze laatste beurs, waar naast conventionele wapens ook
clusterbommen en mijnen over de toonbank gaan, roept veel verzet op. In het Verenigd
Koninkrijk wordt dan ook al jarenlang actie gevoerd tegen Reed. Zelfs de redactie van het
bekende medische vakblad The Lancet, dat uitgegeven wordt door Reed Elsevier, leverde kritiek
op de betrokkenheid van Reed bij deze beurs.
In Nederland werden vorig jaar door Onkruit al twee soortgelijke acties als deze van afgelopen
nacht gehouden bij de kantoren van Reed in Maarssen en in Amsterdam.
Onkruit keert zich, net als vele andere organisaties en individuen, met kracht tegen wapenhandel
en militaire beurzen. Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van
talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties
van onderdrukking in stand gehouden.
Bovendien kunnen de enorme bedragen die omgaan in de wapenhandel veel beter gebruikt
worden voor zaken als armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking. Volgens de
Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP) zullen de Millennium Doelstellingen - gericht op
het elimineren van extreme armoede - niet gehaald worden als de bewapeningsuitgaven niet
worden beperkt."

Tijdens de Marelec organiseert het samenwerkingsverband Ontwapen! drie dagen lang acties. Zie
hiervoor: www.ontwapen.org
E-Mail: onki-uit@puscii.nl <mailto:onkruit@.puscii.nl>

Website: <http://onki-uit.sarava.org>

Onkruit verwijdert hekwerk!
Persbericht Onkruit-Steungroep: - 07.06.200610:09
Bij de Onkruit-Steungroep kwam de volgende verklaring binnen:
"Onkruit verwijdert hekwerk bij Johannes Post-kazerne te Havelte.
In de nacht van 4 op 5 juni 2006 hebben wij, activisten van Onkruit, een
stuk hekwerk verwijderd van de Johannes Post-Kazerae. Afgelopen maand was
deze kazerne nog het toneel van de open dag van de landmacht.
Deze open landmacht dag vormt maar een klein onderdeel van een steeds
groter wordende ronseldrift van Defensie. Sinds de afschaffing van de
dienstplicht, moest defensie op zoek naar een andere manier om het
apparaat te bevolken. Dit blijken ze nu na enkele jaren gevonden te hebben
door laaggeschoolde jongeren en kinderen te recruteren. Reclamecampagnes,
orientatiejaren, kinderclubjes vormen maar enkele voorbeelden, waarin het
leger wordt afgeschilderd als een spannend avontuurlijk spelletje.
Dit gebeurt, terwijl oorlog alles behalve een spelletje is! Het
defensieapparaat vormt mensen om tot moordenaars, jongeren worden
geïndoctrineerd en hun eigen individu ondergeschikt gemaakt aan die van de
groep. Het leger wordt ingezet om de ongelijke nationalistische
machtsverhoudingen op de wereld in stand te houden en te vergroten. Het
leger is een groot staatsterroristisch apparaat, dat het niet zo nauw
neemt met mensenrechten, het Nederlands leger is daar geen uitzondering
in. Jonge mensen worden daarbij als karmonnenvee voor hun leiders gebruikt
en na gedane zaken als oud vuil weer aan de kant geschoven.
Onkruit keert zich tegen dit militair apparaat en keert zich ook tegen
deze ronselpraktijken. Er zijn genoeg andere manieren om onszelf nuttig te
maken door te werken aan echt duurzame vrede en veiligheid van onderop.
Een vrede op niet-hierarchische, niet onderdrukkende basis, waar het
sociale en de welzijn van mens, milieu en andere dieren voorop staan. Men
zou zich ook nuttig kunnen maken door de defensie-moordmachine, het
militarisme tot de grond toe af te breken.
Wij, activisten van Onkruit hebben deze bewuste nacht weer een stapje
gezet in die richtig en een stuk hekwerk naar beneden gehaald. Bij deze
roepen we iedereen op hetzelfde te doen. Er komen nog meer open defensie
dagen aan.
GEEN MAN, GEEN VROUW, GEEN CENT VOOR HET LEGER!"
informatie van Rayon Oost dd. 07-06-2006:
Actie is geclaimd met jjersverklaring aan oa. Dagblad van het Noorden en Steenwijlcer Courant

Actiegroep vernielt hek Johames Postkazerne
Gepubliceerd op 07 juni 2006, 15:40
Havelte Actievoerders van de actiegroep Onkruit hebben begin deze week het hekwerk rond de Johannes
Postkazerne in Havelte vernield. De omheining werd over een lengte van ongeveer dertig meter
opengeknipt.
De actiegroep Onkruit is een militante, antimilitaristische groepering. De actievoerders halen
geregeld hekwerken weg en voeren andere acties. Zo werd het gebouw van Reed Elsevier in
Amsterdam eind vorig jaar met verf besmeurd, omdat een dochteronderneming van dat bedrijf
een wapenbeurs organiseerde.
In een email (? Fax) aan de media laat de actiegroep weten dat de actie tegen de Johannes
Postkazerne was gericht omdat daar vorige maand de Open Landmachtdagen werden gehouden.
Met de actie protesteert Onkruit tegen wat zij noemt 'de ronseldrifV van defensie.
De koninklijke marechaussee heeft een onderzoek ingesteld naar de vernieling.
(bron: Dagblad van het Noorden)
Beide bladen kwamen "op het net" bij de kazerne om te checken of het bericht waar was.
Persverklaring is daarna doorgestuurd naar afdeling Communicatie van 43 Mechbrig op Havelte.

Hekwerk verwijderd bij Vliegbasis Soesterberg
Onkruit Steungroep -16.10.2006 13:19
De volgende verklaring kwam binnen bij de Onkruit Steungroep:
Hekwerk verwijderd bij Vliegbasis Soesterbeg
- Protest tegen Vliegerinfodagen
Afgelopen nacht is door activisten van Onkruit zo'n 30 meter hekwerk van
de Vliegbasis Soesterberg losgeknipt en platgelegd. Daarnaast werden
enkele kleinere gaten gemaakt in andere delen van het hek. Deze actie is
een protest tegen de Vliegerinfodagen die afgelopen vrijdag en vandaag
(maandag 16 oktober) op de basis gehouden worden.

Tijdens de Vliegerinfodagen kunnen "schoolverlaters kennismaken met het
beroep van jacht- of helikoptervlieger". De Koninklijke Luchtmacht heeft
jaarlijks veel nieuwe vliegers nodig. Dat deze toekomstige piloten
ondermeer bombardementen uit zullen gaan voeren, waar andere mensen het
slachtoffer van zullen worden, blijft onvermeld.
Sinds de afschaffing van de dienstplicht is defensie op zoek geweest naar
een andere manier om het apparaat te bevolken. Die manier blijken ze na
enkele moeilijke jaren gevonden te hebben: jongeren worden bestookt met
propaganda, er zijn orientatiejaren, kinderclubjes enzovoort. Het leger
wordt afgeschilderd als een spannend avontuurlijk spelletje.
Dit gebeurt, terwijl oorlog alles behalve een spelletje is! Het

defensieapparaat vormt mensen om tot moordenaars, jongeren worden
geindoctrineerd en hun eigen individu wordt ondergeschikt gemaakt aan die
van de groep. Het leger wordt ingezet om de ongelijke nationalistische
machtsverhoudingen op de wereld in stand te houden en te vergroten. Het
leger is een groot staatsterroristisch apparaat, dat het niet zo nauw
neemt met mensenrechten; het Nederlands leger is daar geen uitzondering
in.
Onkruit keert zich tegen dit militair apparaat en keert zich ook tegen
deze ronselpraktijken. Er zijn genoeg andere manieren om onszelf nuttig te
maken door te werken aan echt duurzame vrede en veiligheid van onderop.
Een vrede op niet-hierarchische, niet onderdrukkende basis, waar het
sociale en het welzijn van mens, milieu en andere dieren voorop staan. Men
zou zich ook nuttig kunnen maken door de defensie-moordmachine, het
militarisme tot de grond toe af te breken.
GEEN MENS EN GEEN CENT VOOR HET MILITARISME
E-Mail: onkruit@puscii.nl <mailto:onkruit@puscii.nl>
<http://onkruit.sarava.org/drupal>

Website:

Onkruit molt hek vliegbasis
SOESTERBERG - De anti-militaristische actiegroep Onkruit claimt bij de Vliegbasis
Soesterberg 30 meter hekwerk losgeknipt en platgelegd te hebben.
Een woordvoerder van de vliegbasis bevestigt dat achter het hoofdgebouw een deel van het hek is
verdwenen. De actie vond plaats in de nacht van zondag op maandag.
Onkruit protesteert op deze wijze tegen de Vliegerinfodagen, die op maandag en vrijdag hebben
plaatsgevonden, Tijdens deze dagen kunnen leerlingen uit de eindexamenklassen kennismaken
met het beroep van jacht- of helikopterpiloot. Volgens Onkruit zijn dit 'ronselpraktijken' waarbij
onvermeld blijft dat de aanstaande vliegers ook bombardementen moeten uitvoeren en
slachtoffers zullen maken. 'De oorlog is geen spannend spelletje', aldus een verklaring van de
actiegroep.
Een woordvoerder van de de vliegbasis zegt het jammer te vinden dat het zo gaat. „Je hebt niks
aan het mollen van een hek. Beter is het om een dialoog aan te gaan."
(bron: Algemeen Dagblad (editie Utrecht) 16-10-2006)

Onkruit eist verwijdering hekwerk
AWACS-basis op
Submitted by steungroep on Thu, 2007-01-04 12:43. Axie <taxonomv/term/l>
De verwijdering van ruim 50 meter hekwerk rond de AWACS-basis Geilenkirchen, zoals gisteren
naar buiten gebracht door de basis zelf, wordt via onderstaande verklaring, die bij de Onkruit
Steungroep binnenkwam, opgeëist.
"Op nieuwjaarsnacht hebben wij, activisten van Onkruit, wederom een stuk hekwerk verwijderd
bij de NATO-basis Geilenkirchen. Eenjaar nadat er 180 meter hek weggehaald werd, hebben wij
dit dunentjes overgedaan en nog eens 54 nieter verwijderd.
De NAVO-basis is er nog steeds. Nog steeds wordt er lustig meegewerkt aan oorlogen en
bezettingen, zoals die in Afghanistan. De AWACS-vliegtuigen vliegen nog steeds af en aan, met
alle overlast vandien. Deze basis is net als elk militair onderdeel en object een doorn in het oog,
een symbool van statelijke onderdrukking en nationalisme. Dus moet deze basis weg en moeten
de AWACS naar de sloop.
Dit weekend, op het moment dat het nieuwe jaar wordt ingeluid, hebben wij het voorbeeld van
vorig jaar een vervolg gegeven. Opnieuw is handmatig een stuk hekwerk naar beneden gehaald,
waardoor de basis voor iedereen opengesteld is.
Dat het ging om een nieuw en steviger hekwerk hield ons niet tegen en zal ons en andere
activisten in de toekomst ook niet tegenhouden. Totdat deze basis weg is, zal er terug gekomen
worden.
Geen mens en geen cent voor het militarisme!"

Onkruit lijmt sloten EADS dicht
Onkruit Steungroep - 01.10.200711:42
Bij de Onkruit Steungroep kwam het volgende bericht binnen:
"Onkruit lijmt sloten EADS dicht
- actie in het kader van internationale dag voor afschaffing van kernwapens
Persbericht - Onkruit Steungroep -1 oktober 2007
Bij de Onkruit Steungroep kwam het volgende bericht binnen:
"Onkruit lijmt sloten EADS dicht
- actie in het kader van internationale dag voor afschaffing van kernwapens
Afgelopen nacht (30 september op l oktober) hebben activisten van Onkruit
de sloten van alle deuren van het hoofdkantoor van EADS (European
Aeronautic Defence and Space Company) in Schiphol dichtgelijmd. Daarnaast
is de leus 'No nukes - stop EADS' op de voorgevel gespoten.
EADS produceert, in strijd met internationale wet- en regelgeving,
onderdelen voor kernwapens die het mogelijk maken een 'beperkte' nucleaire
oorlog te voeren. EADS is bovendien de op een na grootste (na BAE Systems)
Europese wapenfabrikant, verantwoordelijk voor het maken van een breed
scala aan militaire producten.
l Oktober is wereldwijd Abolition Day (dag voor de totale nucleaire
ontwapening). Deze dag was oorspronkelijk gericht op het bereiken van
totale nucleaire ontwapening in het jaar 2000. Dat is echter niet gelukt,
daarom is deze dag nog steeds actueel als dag van protest tegen
kernbewapening.
Dat ook andere bedrijven in hetzelfde gebouw de dupe zijn van deze
dichtlijmaktie is jammer, maar dat is het risico als je met een
wapenproducent in een gebouw gaat zitten."

Meer informatie over EADS: www.eads.net
Het hoofdkantoor van EADS is gevestigd aan de Beechavenue 130-132
(Schiphol-Rijk).

HOOFDDORP, I oktober 2007 - Met enkele tubes sneldrogende lijm hebben
antimilitaristen zondagnacht de toegangsdeuren van wap@nfabrikant EADS <

Schiphol Rijk dichtgelijmd. Het bedrijf is betrokken bij de productie van
kernwapens.
Naast het dichtiijmen van de deuren spoot de actiegroep de leus 'No nukes - stop EADS' op
de gevel. "EADS produceert, in strijd met internationale wet- en regelgeving, onderdelen
voor kernwapens die het mogelijk maken een 'beperkte' nucleaire oorlog te voeren", meldt
Onkruit in een persbericht. "EADS is bovendien de op een na grootste (na BAE Systems)
Europese wapenfabrikant, verantwoordelijk voor het maken van een breed scala aan
militaire producten."
De actie vond plaats in het kader van de internationale dag voor afschaffing van kernwapens,
Abolition Day. Deze dag was oorspronkelijk gericht op het bereiken van totale nucleaire
ontwapening in het jaar 2000. "Dat is echter niet gelukt, daarom is deze dag nog steeds
actueel als dag van protest tegen kernbewapening", aldus Onkruit.
EADS (European Aeronautic Defence and Space NV) behoort tot de grootste
wapenfabrikanten in de wereld en is het op één na grootste defensiebedrijf in Europa. Het
produceert zijn wapens vooral in Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Vanwege de
belastingvoordelen heeft EADS haar hoofdkantoor op het adres Beechavenue 130 - 132 in
Schiphol-Rijk gevestigd.
EADS en zijn voorlopers ontwerpen al sinds 1960 in opdracht van Frankrijk kernwapens. In
december 2000 heeft Frankrijk een contract getekend voor een nieuwe generatie raketten
voor de marine. Deze raketten zullen worden uitgerust met een kernkop ter waarde van 550
miljoen euro.
In december 2001 heeft Frankrijk tevens een contract van 231 miljoen euro getekend met
Aerospatiale Matra Missiles (een dochteronderneming van EADS) voor de eerste
ontwikkeling en aankoop van kernraketten voor de middellange afstand aan boord van
aanvalsvliegtuigen. De raketten gaan de tweede component van de Franse nucleaire
afschrikkingsmacht vormen, naast de langeafstandsraketten die afgevuurd worden door
kernonderzeeërs (geproduceerd door MBDA, waarin EADS 37 procent van de aandelen
heeft).
EADS werkt ook mee aan Star Wars. Dit raketschild is bedoeld tegen
massavernietigingswapens en gericht tegen raketinslagen op 'vredeslegers' die bezig zijn
een 'schurkenstaat' aan te pakken. Bij zo'n vredesmissie is het doorslaggevende argument
vaak dat die schurkenstaat kernwapens heeft, vermoedelijk bezit of mogelijk aan het maken
is. Een vreemd argument, omdat de vredeslegers zelf kernwapens achter de hand houden.

