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In bijlage bied ik u aan het overzicht anti-militaristische incidenten in 1998, waarnaar ik kort-
heidshalve verwijs. Zonder bijlage is deze brief ongerubriceerd.
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In 1998 werden in totaal 115 anti-militaristische acties geregistreerd. In 1997 waren dat er nog
80 en in 1996 waren dat er 97. Opvallende of nieuwe actievormen werden in 1998 niet
vastgesteld. Duidelijk is geworden dat het naderende millennium ertoe heeft geleid dat de kern-
wapenproblematiek hernieuwd als thema is aangegrepen voor anti-militaristische acties.

Het merendeel van de acties is uitgevoerd in het eerste en tweede kwartaal van 1998. In het
derde kwartaal zijn tussen half juli en eind september geen acties geregistreerd. Het vierde
kwartaal vertoonde een lager aantal acties vergeleken met het eerste en tweede kwartaal, maar
de acties waren intensiever. Met name de vliegbases Volkel, Gilze-Rijen en Soesterberg zijn
in het vierde kwartaal doelwit geweest van acties. Opvallend is verder dat de Koninklijke marine
slechts drie keer gericht doelwit is geweest van een anti-militaristische actie.

De acties in Nederland worden vrijwel allen georganiseerd door ^'Onkruit Vergaat^Niet" (OVN)
en "For Mother Earth" (FME). De bekendste activisten 4HHB&>4BBHlMMPbenoren

tot OVN en zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de acties. De acties op en rond
vliegbasis Volkel worden mede toegeschreven aan het in België (Gent) gevestigde FME. Deze
laatste organisatie is aangesloten bij "Abolition 2000", een wereldwijd opererende organisatie
die optreedt als overkoepelend orgaan voor actiegroepen die streven naar de afschaffing van
kernwapens. "Abolition 20007FME hebben internationaal veel publiciteit gekregen met de
spectaculaire acties rond de Britse onderzeebootbasis Faslane. In het afgelopen jaar zijn OVN
en FME steeds nauwer gaan samenwerken.

In 1999 zal deze samenwerking ongetwijfeld resulteren in een aantal gezamenlijke acties zoals
de aangekondigde "burgerinspecties" van NAVO-bases (21 februari, 24 april en 26 mei), het
Paasaktiekamp in Volkel (1-5 april), de Paasmars in Den Haag (5 april) en de "Peacewalk" Den
Haag - Brussel (16-30 mei).


