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Op voornoemd tijdstip heeft ds groep Onkruid de banenwinkel in
Utrecht bezot, De groep Is dringend verzocht het pand te
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(O) In de laatste editie van het tweewekelijks actieblad Ravage werd aandacht besteed aan de
oprichting-van een nieuwe ahti-müitaristische actiegroep. De naam van de: groep luidt: "Onkruit
Vergaat Nletl". De schrijver van net artikel omschrijft dé groep als een nieuw initiatief dat
eigenlijk de ahti-militaristische en anti-riucieajre tak van de milieuorganisatie Groen; Front I's,
"Onkruit Vergaat Niet!" hanteert volgens het artikel dezelfde principes,als Groen Froiït, waarbij ^
|n feite iedereen de naam kan gebruiken bij geweldloze, directe én ahti-rhilitarlstische agties.
De actiegroep vindt dat er een eind moet komen aan alle oorlogsvoorbereidingen; dus ook aan
interventies. Elk militair ingrijpen leidt volgens de groep tot onderdrukking van bepaalde
groepen mensen. "Onkruit Vergaat;Niet!" wil graag een nieuwe jonge anti-rjiilitaristische
beweging opgang brengen, Denaam is daarbij een bewuste keuze. In hetyerJeden zijn er vele
antl-milltaristlsche acties gevoerd onder de' naam Onkruit. Om; het anti-miiitarisrrie^ nieuw, ïev^n in te blazen leek. het de oprichters aardig orri dit ook mét de naam Onkruit te doen/Om duidelijk
te maken dat hét wel om een nieuwe generatie actievoerders gaat, is er "Vergaat'N iet!" achter
gezeiJjièt onkruid meteen 'd' vergaat imrfiers ook niet. Zóiarig er militairen zijn zal het Veriet
értegen;blijyen;bestaan, aldus/heVartikel jrï Riavage..
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cortimantaar: (SC) Uit eerder onderde-actienaam;"Onkruit Vergaat Niet!" gevoerde antimllltaristfsche.acties istaat onmiskenbaar vast dat de Utrechtse.anti-militarjsme Yyonne
Tlrnrtlërrhans bijdegrbep.betfokken is. Dé rëjatié met Groen Front blijkt-uifde registratie van
het postbusnunimer waarónder "Onkruit Vergaat Nletl" te bereiken is. ;
:
• ;
lilustratief zijn de bezettingsactjes die..door.anti-militaristen' onder de naamsaanduiding "Onkruit
Vergaat.Niét" w/erden uitgevoerd bij reispêctievelIJK de barienwinkèl van de Kph. Landmacht te
Utrecht op 9 juli dit jaar'(vide dinlsunr 19/97;;dd.:;210797) en de bëzeUJnÈjsactie yan: cle
radartpren op de vliegbasis Sóesterbérg op 1? november jl. (vide^Cintsum 28/97idd; 28;llé7),
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