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Campagnes
- tegen kernwapens Kernwapenvrije gemeentes

September 2002

In de jaren '80 van de vorige eeuw
bereikte het debat over kernwapens
zijn hoogtepunt. In Nederland werd
massaal gedemonstreerd tegen de
mogelijke plaatsing van kruisraketten
op

de

luchtmachtbasis

Woens-

drecht. Honderdduizenden mensen
gingen de straat op. In deze situatie
vonden veel gemeentebesturen dat
ze niet afzijdig konden blijven, ook al
ging het om een vraagstuk op nationaal en internationaal niveau. Als er
kernwapens gebruikt zouden worden, zou iedereen getroffen worden.
Gemeentes zouden hun rampenplanZolang als er kernwapens zijn, wordt er al door mensen tegen geprotesteerd

nen dan wel in de prullenbak kunnen
gooien, omdat er niets meer te redden valt. Talloze gemeentes erkenden

Bomspotting

steunen deze acties en een groot aantal politici,

dat zij in zo'n geval niet konden blij-

Zoals al eerder vermeld wil de Neder-

waaronder leden van het parlement, hebben zelfs

ven zwijgen. Zij verklaarden zich

landse regering niets zeggen over de

aan de acties meegedaan. Omdat kernwapens

'kernwapenvrij'. Hoewel deze cam-

aanwezigheid van kernwapens op de

illegaal verklaard zijn door de hoogste internatio-

pagne inmiddels al lang beëindigd is,

luchtmachtbasis Volkel. In andere

nale rechtbank, het Internationaal Gerechtshof,

staat bij sommige gemeentegrenzen

Europese landen waar kernwapens

menen de actievoerders dat zij in hun recht staan

nog steeds een bordje met de ver-

liggen opgeslagen nemen regeringen

om er alles aan te doen dat kernwapens ook

melding 'kernwapenvrije gemeente'.

dezelfde houding aan. Zolang er niets

daadwerkelijk gaan verdwijnen. Aan de acties in

over verteld wordt, blijft het moeilijk

België nemen ook mensen uit andere landen

In veel andere landen werden soort-

te praten over de verwijdering van

deel, waaronder mensen uit Nederland. Daar-

gelijke campagnes gevoerd. Soms

deze kernwapens.

naast worden ook bij de luchtmachtbasis Volkel

werd bijvoorbeeld ook een straat

Veel mensen vinden dat de Ameri-

af en toe soortgelijke acties gehouden, zij het op

door de bewoners zelf 'kernwapen-

kaanse kernwapens uit Europa weg-

een wat kleinere schaal.

vrij' verklaard.

gehaald moeten worden. Zij nemen
geen genoegen met het stilzwijgen

Kleine Brogel, november 2004

van hun regering en gaan zelf op
onderzoek uit. Daarmee willen zij
openheid over de kernwapens bereiken en tegelijkertijd actie voeren voor
terugtrekking ervan. In België is dit
uitgegroeid tot een grote campagne:
Bomspotting.
Elk jaar gaan honderden, soms zelfs
meer dan duizend, mensen over tot
een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze klimmen over het hek
rond de luchtmachtbasis waar kernwapens liggen opgeslagen (Kleine
Brogel) of doen hetzelfde bij een
andere plek, zoals het hoofdkwartier
van de NAVO. Veel bekende Belgen

Stoppen met kernwapens is het enige werkzame medicijn

