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Het Groen Progressief Akkoord van 
CPN, Groene Partij Nederland, PPR en 
PSP wil een aktieve vredespolitiek: 
- Allereerst geen plaatsing van nieuwe 
kernwapens; 
- Verwijdering van bestaande 
kernwapens uit Europa; 
- Drastische vermindering van de 
bewapening in Oost en West; 
- Werken aan de opheffing van de 
militaire blokken Navo en 
Warschaupakt; 
- Uittreden van een of meer landen 
kan hierbij een eerste stap zijn; 
- Vrede en samenwerking tussen de 
volkeren; 

De wereld is volgestouwd met 
wapens. Veel politici willen ons nog 
steeds doen geloven dat door 
afschrikking, onder andere met 
kernwapens, de vrede gehandhaafd 
wordt. We kunnen dagelijks zien dat dit 
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niet waar is. Het is niet waar voor de 
wereld. Overal in de wereld worden 
gewapende konflikten uitgevochten. Het 
Midden-Oosten, Midden Amerika, 
Zuid-Oost Azië, Afrika. De oorlogen 
daar eisen duizenden en duizenden 
slachtoffers. Ze kunnen bovendien zo 
overslaan naar een oorlog tussen de 
supermachten en hun bondgenoten. 

Het is ook niet waar voor Europa. De 
voortdurende dreiging met kernwapens 
is geen vrede. Er is ook geen sprake van 
een "evenwicht", maar van een 
voortdurende wapenwedloop. De 
plaatsing van kruisraketten en 
Pershings, de plannen voor een oorlog 
in de ruimte ("star-wars"), en de 
vorming van een "snelle 
interventie-macht" door de Verenigde 
Staten en Frankrijk, zijn daar de laatste 
voorbeelden van. 

Het Groen Progressief Akkoord van 
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CPN, Groene Partij Nederland, PPR en 
PSP vindt dat er een einde moet komen 
aan deze wapenwedloop. Wij willen 
daarom een aktieve vredespolitiek, 
gericht op ontwapening, werkelijke 
veiligheidsaf spraken tussen Oost en 
West, opheffing van de militaire 
blokken. 

VREDESBEWEGING 
Geen van de volkeren van de wereld 

heeft belang bij het voortzetten van de 
wapenwedloop en het "evenwicht van 
de angst" waaronder wij gedwongen 
zijn te leven. Miljoenen in Europa 
hebben in de laatste jaren duidelijk 
gemaakt, dat zij dat ook niet langer 
willen. Dat zij zich niet veiliger voelen 
door het opstellen van steeds meer 
wapens en kernwapens. Dat zij een 
andere koers eisen van hun regeringen. 

De partijen die samenwerken in dit 
akkoord maken allen deel uit van die 
vredesbeweging, een beweging die 
tegenwoordig gelukkig veel breder is. 
Wij willen de stem van de 
vredesbeweging ook laten horen in het 
Europese Parlement, samen met partijen 
uit andere landen die er net zo over 
denken. 

Het komt er nu op aan de druk op de 
regeringen zo groot mogelijk te maken 
en ook over de grenzen heen, de 
vredeskrachten te bundelen. Al was het 
maar om te voorkomen dat de 
konservatieve krachten in het Europese 
Parlement doorgaan met hun plannen 
voor een Europese defensie-
gemeenschap, het nog verder opvoeren 
van de wapenproduktie en de export 
van wapens naar de Derde Wereld. 

EUROPA KER WAPEN VRIJ 
De kernwapens moeten de wereld uit. 

Wij willen dat de regeringen van de 
Europese landen beginnen met het 
kernwapenvrij maken van Europa. Dat 
kan. Geen van de kernwapensystemen 
in de landen van West- en Oost-Europa 
draagt werkelijk iets bij aan de 
zogenaamde afschrikking. Dat 
afschrikkingsevenwicht wordt er alleen 
maar steeds gevaarlijker en "on-
evenwichtiger" door. De Verenigde 
Staten en de Sowjet Unie blijven elkaar 
bedreigen met dodelijke vernietiging. 
Hieraan kunnen wij alleen een einde 
maken door van Europa uit duidelijk te 
maken dat wij niet langer willen 
meedoen. 

Er wordt al gesproken over 
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kernwapenvrije zones op de Balkan, in 
de landen rond de Oostzee en langs de 
grens tussen Oost en West in centraal 
Europa. Die kerwapenvrije zones 
moeten er komen. Maar er moet meer 
gebeuren. 

Landen, ook Nederland, moeten 
bereid zijn door eenzijdige stappen 
duidelijk te maken, dat het hun ernst is 
met het streven naar 
wapenvermindering en vermindering 
van de spanning. Dan pas kunnen er 
zinnige besprekingen op gang komen 
over "vertrouwenwekkende" 
maatregelen, over verdergaande 
wapenvermindering, en over goede 
veiligheidsaf spraken over en weer. 

Dan pas wordt het ook mogelijk te 
spreken over meer vrijheid voor de 
volkeren van Oost-Europa. Bij hun 
onderdrukking speelt de wapenwedloop 
immers een belangrijke rol. 

ONTBINDING VAN DE NAVO EN 
HET WARSCHAUPAKT 
De militaire politiek van de blokken 

werkt verlammend op de verhoudingen 
tussen Oost en West. Het onderling 
wantrouwen wordt er tot grote hoogte 
door opgevoerd. Men doet niets anders 
dan het tellen van elkaars divisies en 
raketten. Die cijfers moeten dan weer 
dienen als rechtvaardiging voor het 
hoog houden van de militaire budgetten 
en het invoeren van telkens nieuwe 
wapens. 

Het "vijandbeeld" - de "dreiging uit 
het oosten" en in het Oosten de 
"dreiging uit het Westen" - wordt in 
stand gehouden om de gigantische 
bewapeningsuitgaven te 
rechtvaardigen. 

Is er dreiging uit het Oosten? Ja, 
natuurlijk; want de opgestelde 
wapensystemen kunnen we moeilijk als 
vredestekens zien. Maar die dreiging 
wordt niet minder door daar steeds meer 
bewapening tegenover te stellen. 
Integendeel, daardoor wordt het alleen 
nog maar erger. Het lijkt dan immers dat 
er ook een geweldige dreiging is uit het 
"westen". Of erger nog! Dat is dan ook 
zo. Daarom willen wij een vermindering 
van de defensiebudgetten, geen nieuwe 
wapens, maar terugtrekking van de 
meest dreigende wapens, de Pershings 
en de kruisraketten, en een 
onafhankelijke vredespolitiek van de 
Europese landen. 

DIEFSTAL VAN DE ARMEN 
Nog nooit in de geschiedenis heeft de 

wereld zoveel miljarden aan 
bewapening uitgegeven. Dat wij 
daarvoor 'veiligheid' kopen, gelooft 
eigenlijk niemand. Nog onlangs, in 
1982, hebben alle regeringen van de 
wereld hun handtekening gezet onder 
de volgende uitspraak van de Speciale 
Zitting van de Verenigde Naties over 
Ontwapening: 

"De opeenstapeling van wapens, in 
het bijzonder van nukleaire 
wapens, vormt tegenwoordig veel 
meer een bedreiging voor de 
toekomst van de mensheid dan een 
bescherming. De tijd is daarom 
gekomen om een eind te maken 
aan deze situatie, het gebruik van 
geweld in internationale 
verhoudingen af te schaffen en 
veiligheid te zoeken in 
ontwapening." 

De enorme uitgaven aan bewapening 
gaan ten koste van de mogelijkheden 
om de honger en armoede in de wereld 
werkelijk te bestrijden, om het milieu 
daadwerkelijk te beschermen, en een 
mens- en milieuvriendelijke ekonomie 
op te bouwen. 

Natuurlijk zijn wij tegen de bezetting 
van Afghanistan en de onderdrukking 
van de volkeren in Oost-Europa. Maar 
even erg vinden wij het dat in de Derde 
Wereld miljoenen mensen worden 
uitgebuit door multinationale 
ondernemingen, die er grondstoffen 
goedkoop wegslepen, ondeugdelijke 
medicijnen verkopen, giftige 
bestrijdingsmiddelen verspreiden en de 
oerwouden vernietigen. En evenzeer 
verzetten wij ons tegen de 
'kanonneerboten-politiek' van de 
Verenigde Staten: mijnen leggen voor 
de havens van Nicaragua, steun voor de 
aanhangers van de voormalige diktator 
Somoza in hun pogingen om de 
regering van Nicaragua omver te 
werpen, steun aan de militaire regiems 
van El Salvador, Guatemala en 
Honduras. Even erg vinden we de 
situatie in de NAVO- lidstaat Turkije, 
die niets met vrijheid te maken heeft. 

Inmenging in de aangelegenheden van 
andere landen is een uitvloeisel van het 
soort bewapeningspolitiek en 
ekonomische politiek, die door de 
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Europese regeringen van vandaag wordt 
gesteund. 

De afspraken binnen de Verenigde 
Naties en het bestaan van de 
Permanente Veiligheidsraad worden tot 
een lachertje gemaakt door deze manier 
van politiek bedrijven. Ook dat heeft 
met bewapening en met de 
wapenwedloop te maken. 

Het Groen Progressief Akkoord van 
CPN, Groene Partij Nederland, PPR en 
PSP verzet zich tegen deze politiek, 
waarin volkeren ondergeschikt gemaakt 
worden aan een gevaarlijk en onzinnige 
stratego-spel van arrogante 
machthebbers. In het Europese 
parlement zullen wij opkomen voor 
veiligheidspolitiek van onderop, waarin 
het belang van gewone mensen en een 
veilige, ontspannen samenleving voorop 
staan. 

WAPENS IS GEEN WERK 
Een ekonomische krisis. 

Bezuinigingen, minder inkomen, 
minder omzet. Dat is het beeld. Echter 
niet voor de wapenindustrie. Net  als in 
de jaren dertig neemt de militaire 
produktie toe. Rechts hanteert de leuze 
"wapens is werk". 

En menige progressieve politici laten 
zich heen en weer slingeren tussen 
'ethiek' en 'werkgelegenheid'. Maar 
iedereen kan zien dat dit uiteindelijk 
een valse tegenstelling is. 

Bedrijven die moderne wapens 
maken, zijn doorgaans ook geschikt om 
andere machines of apparaten te maken, 
waar vraag naar is. Wapenindustrie 
betekent dat veel arbeid, kennis, 
mogelijkheden en kapitaal verkwist 
worden aan wapens - die in het 
gunstigste geval niet gebruikt worden. 
Wat wordt er wel niet allemaal mogelijk 
als die 3000 miljard gulden die de 
wereld aan bewapening uitgeeft, 
besteed konden worden aan andere 
zaken. Aan bestrijding van de honger? 
Aan goede huisvesting, onderwijs en 
gezondheidszorg voor ieder mens? Aan 
tegengaan van de milieuvernietiging? 

Voor de verdergaande militaire 
produktie moeten alternatieven 
uitgewerkt worden. De 
arbeidersbeweging heeft daarbij bij 
uitstek een taak. Gelukkig gebeurt dat 
ook meer en meer. De Finse 
vakbeweging kwam enkele jaren  

geleden met een rapport hierover. 
Daarin werd voorgerekend dat 
omschakeling van de wapenindustrie op 
andere produktie niet ten koste hoeft te 
gaan van de werkgelegenheid. Britse 
vakbonden hebben al een heel plan 
uitgewerkt om met name marinewerven 
over te laten schakelen op zinvolle 
produktie. 

Ook in wetenschappelijke kringen is 
er beweging gekomen. Zo werden door 
de universiteit van Bremen een zestal 
alternatieven onderzocht voor de bouw 
van zes oorlogsschepen in die stad. In 
Nederland zijn vredesorganisaties van 
de kerken bezig met onderzoek naar 
omschakeling van de Nederlandse 
wapenindustrie naar gewone industrie. 

In Nederland werken nog niet zoveel 
mensen in de wapenindustrie als 
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. 
Toch staat Nederland op de dertiende 
plaats van landen die wapens 
exporteren. Dat betreft vooral produktie 
van Fokker, Daf, Philips en RSV. 

Omschakeling lukt niet alleen met de 
steun van de vakbeweging, 
vredesbeweging, progressieve 
ekonomen en ingenieurs. Daar zijn ook 
politieke besluiten voor nodig. 

Het Groen Progressief Akkoord van 
CPN, Groene Partij Nederland, PPR en 
PSP wil dergelijke besluiten nemen. Er 
is allereerst openbare kontrole nodig op 
alle wapenproduktie en -handel. 
Wapenexporten moeten stopgezet 
worden. Dit geldt speciaal voor de 
exporten naar onderdrukkende regiems. 
De overheid moet een aktief beleid 
voeren voor omschakeling van militaire 
produktie naar andere produktie. Ons 
akkoord vindt dit op de eerste plaats een 
taak van de landelijke overheid. De EG 
zou ook een bijdrage kunnen leveren 
via haar industriepolitiek. Zij zou 
fondsen ter beschikking kunnen stellen 
om bedrijven gedurende de 
overgangsperiode te steunen. 

G R O E N 

VAN CPN, GROENE PARTIJ NEDERLAND, PPR, PSP 
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