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Nieuws van het vakbondsfront

FNV, vrede en ontwapening
Terugdringing van de bewapeningsuitgaven en een konversiebeleid op nationaal en
internationaal nivo waren de twee voorstellen, die de meeste steun kregen van de
ongeveer 150 aanwezigen op de studiekonferentie van de FNV over vrede en ontwapening 3 en 4 juni jongstleden in Noordwijkerhout.
Een zeer nuttige konferentie, gefinancierd met KKN-gelden, waaraan bondsbestuurders, (kader)leden van FNV-bonden en vertegenwoordigers van vredesoganisaties
deelnamen.
Onder het motto ”Kruisraketten vermeden; FNV teVREDEn?” lijkt de FNV na
ruim tweeëneenhalf jaar weer wakker
te worden uit de KKN-slaap sinds het
besluit van de regering Lubbers van
november 1985 om de kruisraketten in
Woensdrecht te plaatsen.
Konversie
Met name de verlaging van de bewapeningsuitgaven in relatie met de bezuinigingspolitiek van de regering Lubbers
en de bevestiging van het FNVstandpunt voor de vernietiging van de
kernwapens op wereldschaal, skoorden
hoog in de schriftelijke peiling aan het
slot van de konferentie. Ook al gaat het
hier ‘slechts’ om beleidsaanbevelingen,
de pleidooien voor een her-aktivering
van het vredes- en ontwapeningsbeleid
zijn onmiskenbaar.
Dit bleek ook uit de steun voor een bewustwordingskampanje binnen de FNV
en de aangesloten bonden ”ten aanzien
van de invloed van de militaire produktie in de maatschappij”. Daarin zal
de omzetting van de verspillende wapenindustrie in ‘mens- en milieuvriendelijke' produktie centraal dienen te staan.
In een dergelijke konversie-politiek zullen de konkreet uitgewerkte plannen
van vakbondsgroepen bij bijvoorbeeld
de RDM en de Schelde nadrukkelijk
betrokken moeten worden.
Vakbeweging ook vredesbeweging
Opvallend was ook de steun voor een
uitgewerkt ”wettelijk kader inzake principiële erkenning van gewetensbezwaren in de werksituatie” en voor de interpretatie tijdens de konferentie van de
door de vredesaktivisten naar voren
gebrachte ‘sociale verdediging’.
In die interpretatie werd niet uitgegaan
van de korporatisties getinte sociale
verdediging ten tijde van ‘vijandige bedreigingen’ - samenwerking van werkgevers, werknemers en overheid - maar
van georganiseerd verzet bijvoorbeeld
tegen wapenexport en voor konversie,
en wel op de kortst mogelijke termijn.

Al met al een konferentie die verwachtingen schept en een oproep inhoudt
om de vakbeweging daadwerkelijk ook
een vredesbeweging te laten zijn
(woorden van Cees Commandeur, die
onder anderen door Johan Stekelenburg in zijn begroetingstoespraak met
instemming werden aangehaald).
Nog net voor het slotwoord door de
algemeen sekretaris van de FNV, werden federa- tieraad en federatiebestuur
opgeroepen daar al een begin mee te
maken bij de landelijke FNVdemonstratie van 8 oktober in Amsterdam. Dit kan door aan de al vastgestelde eisen ten aanzien van werk, inkomen, sociale zekerheid en rechtszekerheid toe te voegen: de terugdringing
van de bewapeningsuitgaven direkt
verbonden aan de aktuele bezuinigingspolitiek.
Hans Boot

