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Aanw.: Gideon van Dam, Wiltje Pars, Piet Schram, Sami Faltas, Gerrie
van der Ten, Dik Bosma, Trees Lambregts en Hans Hutter.
No tulen: go edgekeurd.
Mededeling:,-Sami wordt gefeliciteerd met zijn promotie.
-Gideon zit voor.
Afwezig met kenn.: Anne Iuyben, He-.k Veendaaal, Muyderman (die helemaal niet meer meedoet).
Diskussie over "Adams":
Sami leidt de diskussie in: centraal bij Adams staat:
a. is kanversie politiek effektief aktiemiddek? Adams praat niet over
ethiek, psychologie, maar stelt dat konversie geen effektief middel
blijkt.
b. wat betekent konversie voor VS?
ad a. je moet kiezen: of voor konversie als ekon. middel df als een
veiligheidsvraagstuk. Ze hebben wel mat elkaar to maken, maar
we moeten hen onderscheicien. Adams kiest voor een ekon. invalshoek: scheppen van werkgelegnheid als kader waarbinnen konversie
een rol speelt.
ad b. VS zijn Ned. niet. In Ned. stelt de wapenindustrie relatief niet
veel voor: dus voor de werkgelegenheid is de wapenindustrie in
Ned. geen bepalende faktor.
Piet is het er niet mee eens dat we zuiver ekon. zouden kunnen redeneren, want de basis is toch morele verontwaardiging?
Gideon meent dat het alternatief van Adams -regionale ekon. politiek
meebepalen- voor onze groep onhaalbaar is. Hij gelooft meer in een bewustwordingsmodel als haalbaar voor ons.
Gerrie brengt een mening van Ferguson in: we moeten het hebben over taken als medezeggenschap en kwaliteit van werk en leven. Het zoeken
naar alternatieve produkten is onhaalbaar.
Piet vindt dat we in deze club over konversie moeten praten en niet
over veiligheisproblemen.
Gerrie: me moeten mensen laten zien hoe technologie in elkaar zit om
hen grip te geven op de wapenwedloop.
Trees: we moeten onthullen hoe het systeem werkt wat er precies wodt
geexporteerd en wat er met de wapens gebeurd.
Gideon vat samen: de drijfveer voor ohs is een droom van totale konversie, maar het doel moet nu breder zijn: meewerken aan bewustwording.
Konversie op korte termiln lijkt onhaalbaar.
Dik is redelijk optimistisch over eventuele mogelijkheden, omdat na de
demokratiseringsgolf nu werknemers meer te zeggen hebben dan vroeger.
Gerrie wijst er echter op dat dat niet.geldt voor USFA, waar zojuist is
besloten d.,at het soaiaal jaarverslag det meer naar buiten mag en de
OR-leden zelf ook steeds minder informatie krijgen.
Gideon stelt voor volgende keer iemand van de FSA-groep uit te nodigen
(gaat waarschijnlijk niet door).
Daarna vertelt Wiltje enige informatie over USFA en ELCOMA, waarbij
opvalt hoeveel informatie openbaar is.
Afspraken:
- Gerrie, Wiltje overleggen met Sami over verdere bestudering van
Philips met het doel een uitgebreide info-set te maken.
- Gerrie poogt alsnog USFA's soc. verslag te krijgen.
- Volgende keer spreken we o.a. over wat we met de informatie gaan doen
en het verdelen van het sekretariaat.
Volgende keer: 19-06-'86 19.20 uur TH Glazen Hok.
Vergeet de giro niet: 3127366 t.n.v. J.J.Hutter Eindhoven
Vriendelijke groeten,

Hans Butter

NOTULEN KONVERSIEFLATFORM EINDHOVEN IN OPRICHTING.
Aamwezig: Gerrie van der Ven, Henk Veeneddaal, Piet Schram, Dik
Bosma, Anne Iuyben en Hans Mutter.
Agenda: 1. no
2.bezoek HSA-groep Hengelo.
3. USFA.
4. DAF.
5. Afspraken.
1.notulen.
Worden goedgekeurd met de opmerking dat Gerrie nog probeert Let
sociaai jaarverslag van USFA te bemachtigen.
2.Bezoek HSA-groep.
Inmiddels is geregeld dat Paul de Hont op zaterdag 13 sept. naar
Eindhoven komt. Dus noteer:
Gesprek HaA-groep
zaterdag 13 sept. Igaae uur
in Carrefour (bunker TH Eindhoven)
3, USFA.
Wiltje en Gerrie hebben het SOBE-archief m.b.t. USFA in kaart gebracht en ket Sami Faltas gesproken. Ze hebben informatie over
de Elcoma bijdrage aan nachtzichtkijkers. De relatie van Elcoma
met andere bedrijven zal lastig in kaart zijn te brengen. Bij
Osaci hebben ze in
opgevraagd over magkilEkatakiputxxx
warmtebeeldkamera's. De bedoeling is een brochure te maken of een
informatief artikel vcc)r een krant o.i.d. te schrijven.
De leiddraad daarvan zal zijn: hoe is het produkt samengesteld,
waar komen de onderdelen vandaan en hoe worden ze konkreet gebruikt? Daarover is genoeg informatie.
In eertte instantie wordt gepor)gd een artikel te schrijven.
Volgende keer zal een opzet voor een artikel ter tafel liggen
met een voorstel voor publikatiemogelijkheid (bijv, Intermediair).
In het achterhoofd houden we de mogelijkheid van een brochure,
waarin de beschikbare informatie uitvoerig zal zijn verwerkt.
4. DAF.
Dik Bosma geeft mondelinge informatie over DAF, waar 1r. ij al sinds
1960 werkt (zie verder zijn aantekeningen die zijn bijgevoegd).
5. Afspraken.
a. Dik Bosma maakt volgende keer de notulen.
b. Gerrie v.d. Ven zit dan voor.
c. agendapunt is o.a.: kunnen we onszelf in de vredesweek via een
stand presenteren?
Volgende vergadering: 13 sept. 19.30 uur
Adres Dik Bosma:

Imstenrade 14 5655 BN Eindhoven 040 - 517781

Vriendelijke groeten,
Hans Rutter.

AANTEKENINGEN VAN- DIK BOSMA OVER DAF.

17 juni 1986.

Van Doornes Bedrijfswagenfabrieken DAF BV heeft 6000 medewerkers,
waarvan 1500 in Belgic.
In totaal met alle vestigingen zijn er 8678 medewerkers.
Hoofdfabriek 2 DAF II maakt motoren, chassis, plaatdelen en assembleert bedrijfswagens.
DAF III herbergt de divisie speciale voertuigen o.a. bussen en
de divisie speciale produkten, die voornamelijk militaire voertuigen maakt.
Voor WO II was DAF Van Doornes Aanhangwagen Fabriek; ook direkt
na de oorlog werden vele aanhangwagens en opleggers gemaakt.
De eerste vrachtwagens werden in 1949 gebouwd.
In 1952 nam de produktie van militaire voertuigen een grote vtucht.
Tot en met 1958 bleef de produktie van militaire voertuigen die
van civiele voeruigen overtreffen.
In 1957 werd een eigen motorenfabriek gestart, terwij1_,in 1958
met de produktie van achterassen werd begonnen.
De produktie van militaire voertuigen neemt % gewijs af, maar in
de jaren 60 worden de eerste gepantserde voertuigen gemaakt. Daarna
volgen ook de rompen van tanks en geschutskoepels.
In 1976 wordt een order verkregen voor 480 landingsgestellen voor
de F16 straaljager, waarbij vervolgorders duren tot 1990.
DAF maakt alle militaire voertuigen voor het Nederlandse leger:
vrachtwagens, pantserwagens en rompen en aandrijvingen van tanks.
Ze worden door DAF self ontwikkeld' sours bouwt DAF in licentie.
Ook aan Portugal zijn militaire vo4tuigen geleverd (1000 stuks)
en naar Belgfe. De laatste grote order van lelgi'e is echter naar
de konkurrent Volvo gegaan, die ook een vrachtwagenfabriek in
Belgic heeft.
Daf heeft een jaaromzet van 2,2 miljard gulden, terwij1 de militaire omzet daarvan ongeveer 15 % bedraagt. In de divisie speciale produkten werken ongeveer 500 mensen, ongeveer 7 % van
totale personeelsbestand.
De aanloop van militaire produktie die voor de uitbreiding van DAF
belangTijk is geweest heeft tot gevolg gehad een moderne fabriek
voor bedrijfswagens en een voor personenauto's, benevens de produktie van neuswie-)en en delen van het Tlandingsgestej van de Fokker
F50 en zcrgt dus voor een belangrijk stuk werkgelegenheid in
Tleder]and.

D. A. Rosma.
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Basis dear te:
More en kunnen tot zich door later drirgen welk lord andere men son
aangedaan am rdt d.m.v. wapergeweld en de inrichting van orze
samr:nleving. Vanuit dat le sof ken het verlengen ortstnen near
een enders georganiseerde samonleving. Dr arvoor lijkt noclig dot de
mere held in zijn manier van "Zijn" verder emarcipeert (bijv. zijn
gedrag minder lent leidrn door angst). 76n vnn de mini' ren om
daarenn bij to dragon is, de kennis van .L7.enorn omtrert wapenproduktic, wepenhandel or, de (in)dirokte govolgrn danrvan vohr onze
on anurrnians samenievinon to verF,ro'Lan.
D' role, is art zinc i eon werklor.p to fonnerennie net volmade
doel heeft.
Doel:
bundeling vgn krachten van die mensen en groepen die nktiof willen
bijdragen son de diskussie over de smnenhang tussen en de govolgan
van wapenproduktie, wa!Denhandcl en wapengebruik hier en in de
porde 71ereld, alsmede de mogelijkheden van konversie wilion orderzoeken.
Doelgroep:
uit praktische overwogingen zal de regio "indhov7n de docl groep
vormen, terwijl in het uitwerken van de problrmetiek de 7indhovenee .7apenproducenten (Philips' USFA en D1F) certreel zullen star
OrganisEt ie:
het lijkt zirvol de wfp-grori zc to orgeriForer, dot vole gronpnn
er zich in horkennen en de werkoep -en scrieli_ze geeprekrtnor
vormen voor iednronn, ook Jo vinpnnproduconten "on el t dufdelijke knuze voor de roam -konvnrsiepletform" list dnarom minder
voor de hand. Hot lijkt politink gewenster eon racer neutral° neamt
to kiezen en de werkgrocl orgnnisatorisch ergens neutraal order
to brengen Dearvoor zou de TH kur-nn worden gekozen.
zouden
ors den bijv. kunnen inzetten voor vergedrrruimte eldaar. De werkgroep zou bijv. "Bowapening, technologie en semenleving" kunnen
wonder genoan ch Do werkgroep zou bestner ait vnrtrgnnwoordigers
van versohillende groo0 on, die lunnen semrnvalen met best aende
groepen en hun aktivitniten op dit terrein Peter lijkt me editor
to worker met enkele grorpen rondom vorschillende theme's (die
groepen kurnen el d-n riet reeds bostear), Die theme's zijn bijv.:
1. onderwils, op lagere scholon, mear ook op Id° en
en TH,
naar
de
sanrnheng
tudeen
verschillenje
espekten
yen
2. sTuaigfiewalening, technolgie en snmrnlev:ng,
konversie bij de 7indhovonse wepenindustrie, eon eorste aktie
3,
zijn het deelnemen non nen nendeolhoudersektie bij
zoals al , jarenlang bij F_711011 wordt gevoerd,
4. gewetensbezwenrden bij de 7indhoverse wonenproducenten: hulp
bij hun °Igen aiskussie, bij hun wettelijIto en publiehe erkenring.
Af te,leggen weg:
1. poison van besteal de grouper w at zij rends doer op dit torrein en hen uitnodigen meet to doer, zodat nen good° ko6rdinatie
kan ontstaen (7indh. Vredesraad, Vredoswinkel, VrOuwen voor Vrede,
Vrouw'Kerk/ 2'3e wereld, SOB79 Vakbonden, Pax Christi, TYV,
Stiehting 7vangolie en -3ederijfslevisn, Stuurgroep Xerkzijn 7elzit
politick° partijeT, studenten van TH en IBC, enz. )

irpripliMegmninnitagmenre
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- 2. kontakt leggen en onderhouden met rends bestannde konverieplatforms. "'e kunnen bljv. iemend van hot konvorsinpintform
Twente uitnodigen ons to infonnoren oyor hun organisetie en
aktiviteiten Verder kunnen we dric keor per jeer iemend afvaardigen ran!. hot Len delijk Beread Konvorsiepletforms om op
de hoogte to blijven van aktivitaiten rend enderewapenproduconteT 3. 7on bogroting opstellen en trechton subsidie to werven.

Hans Hutter.
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VERSLAG van hat gesprek tuasan deZegaties van
Philips international en de Narkgroep Transnational. Ondernemingen van de Raad van Xerken over wapenproduktie
april 1984
Van de zijde van Philips international sijn
aanmazig de heron:
W.C.J. Cuypers, Diricteur Defensiesaken bij
Philips International
Drs.F.J. Dieleman, Bureau Internationale Economische Betrekkingen
Drs. L.E. Groosman, Hoofd Bureau Extern Betrekkingen
E.L. Hosee, Bureau Voorlichting van H.S.A. B.V.
H.G. van Rinkhuyzen, Adjunct Directeur R.S.A.
B.V.
Mr. B. Verheeke, Secretaris Read van Bestuur.
De delegatie van de leant van de TRO-Werhereep
van de Read van Zerken bestaat nit:
Dr. H.A.M. Fiolet; Secretaris van de Lead
van Kerken
Prof. Dr. B. Goudzwaard,Roogleraar sconzmie
sin de Vrijs Universiteit
Prof. Dr. R.M. de Lange, Hooglerear *thigh
van het amatschappelijk handelen aan de Ifni versiteit van Utrecht
Drs. M.E. Witte-Rang, stafnedewarkster OSACI
Drs. J. Wijkstra, stafmedewerker OSACI.
De hear Verheeke beet eeniedermalkom, en
stelt vast dat de gang van taken rond,de versleelessins en bet concept-mind:rapport dezelf
de zal zijn ale de vozige kser. Rij seaft het
voord aan de beer Hozee die eon uiteenzetting
geeft over de activiteiten van Philips al.b.t.
defensiesystemen.
De beer Hozee vertelt dat Philips in de voile
zin een transnationale onderneming is: Philips
is grensoverschrijdend, in handel in produktie.
Philips. is onderverdeeld in ten *natal divi
bias, waaronder die van de defensie en besturingssystemen (defense and control-systems).
Deze. activiteit vindt in acht linden pleats
(Nederland, BRD, Beigje, Engeland, Italii,
Frankrijk, Zweden en de V.S.). Het bedrijf
onderWerpt zich aan de wetten van hat land
van vestiging. Het levert eon bijdrage can
de defensie van die linden; dat verwachten
die linden ook van het bedrijf. Maatwerk is
bet kenmerk van de produkten: er wordt seproduceerd voor een specifieke klant
die specifieke eisen stelt. In tegenstelling
tot consuzentenproduktie is hiervoor extra
ontwikkelingsverk nodig.
Research en Development zijn twee gescheiden
activiteiten. Research is wetenschappelijk onderzoek, en vindt redelijk onafbankelijk
pleats. Development is produktontvikkeling,
gericht op specifieke produkttoepassingen.
Defense and Controlsystene waken 4. 5% van de
Philipsomzet uit, en + 62 van bet-Personeel
is dear werkzaam (bet verk is dear iets arbeidsintensiever), al. ongeveer 20.000 sensen
in de genoemde acht linden.
De produkten zijn vooral electroniach. En
verder: geavanceerd, niet in die sin dat bet
allernieuwste daarin wordt toegepast, sear
dat elk produkt seer toegespitst is op de
eigen toepassing ervan. Verder kenmerken de
produkten rich door kwaliteit: *en Lange

levensduur en aangepast aan extreme °oatendigheden. De produkten sijn arbeideinteneieY:
Rierbij komt echter vet, dat er eon uitstraling (apin-en is van de kealitaitsais op de
consumentenprodukten (dat geldt ook voor de
ruistevaart).
Bij de ontvikkeling van bet produkt is eon
intsnsief wattles tussan ontwikkelaar en gebruiker nodig, over de speciale behoeften
s.d. De totals ontwikkelingstijd is al gam
so'n jaar Of tien. De milit4r die as apparatuur vraagt, sit in sen dilemma: hij beaft
de bast mogalijka aiddelen voor de verdadi gins nodig; op bet moment dat hij die vraagt,
is er (nog) geen conflict gaande; dat kin er
komen, en den sag men geen verouderd mmteriaal
hebben. Daarom is er steeds vraag near pavanceerde produkten. Dat is de technologische
motor die sr in de bemapening sit.
De beer Fiolat vraagt sick of of er ook kennis wordt doorgespeald vanuit dose near orders divisions.
De beer Hoses vertelt. dat er near eon bsperkt
vskgebied is, vaar man dit snort apparatuur
(voor maarnening, rekenapparatuur en computers,
en besturing) ook ken gebruiken, al. lucht vaart, scheapvaart en ruiatevaart. Het
taitsbeheersingeaspect beeft veel steer uitstralins.
De beer ?inlet vii veten of hat van comerciile lizards is voor Philips om daze divisie
crop as te boucles.
De hoer Cuypers suit dat hoofdgegeven is,
dat doze divisie van Philips in de *erste
pleats een bijdrage client te leveret: aan de
rentabiliteit. Wel is bit belangrijk am een
optimal gebruik to oak= van de opgedane
kennis en bdvruchting mast aogelijk te laten
plaatsvinden. De lijn loopt vanuit de research
sear de divisies.
De beer van Rinkhuyzen wijst crop dat we Bonder dit verb nooit zo'n veilige luchthaven
souden kunnen hebben ale nu het geval is. Op
bet gabled van de communicatie vindt de srootete vissslverking pleats.
De beer de Lange vertelt dat de Wereldraad
van Sefton in het Massachusets Institute of
Technology gasprekken bad net menses die ash
defensiesystmen merken. De indruk die men
dear krseg, was: politici en ailitairen krij gen lengzemerhand men achterstand ten opzich
to van mspenproducenten en -ontwikkelaars
vat betreft de kennis van oaken. De afnener
moat eigenlijk mar afwachten. De kennis
raakt so gespecialiseard dat degenen die
moat= beslissen, in de schaduw ken te
stain. Is dat bij u ook zo?
De beer van linkbuyzen vindt dat overtrokken;
bet eagekeerde is vaar. De nilitairt instan ties en de rijksluchtvaartdienst warden steeds
specialistischer, esker de laatste jaren. Dat
is ook nodig om te kunnen voorzien in de gebleken behoaften. Philips ken veal genakkelijkar dingen in zijn eentje ontwerpen, scar
er moat vel een visselverking zijn om elle•
behoeften te leren kennen. Wij sign juist
een trend dat de klant op een baser tennis pail komt te stain.
De beer Cuypers vertelt dat de klant de functionele behoeftenstelling geeft, en de in dustrie de realisatie. Voor madische apparatuur gelft hetzelfde.
De beer van Rinkbuysen vult nog aan dat het
bij produkten ale radio's enders ligt: dear

A

denkt Philips zAlf vooruit.
De hear Fiolet vraagt of Philips nooit near
militaire instenties gaat net can nieuwe
aanbieding.
De hear van Rinkhuyzen durft dat niet so absoluut to stollen. Philips km natuurlijk
niet Aileen mar afwachten. Je gat ook near
je klanten toe en kijkt wat dear leaft. Zr
is een behoefte as dear ga je op inspelen.
De hoer Wijkstra stelt dat in de verhouding
producent-afnemer eigenlijk de bslangrijkate
.vraas is: wear zit de controle-mogelijkheid.
Er is an groot Belmar voor systificatie en
is sou *alien dat ar op dit punt iota seer
openheid was, bijvoorbeeld t.a.v. research
en development, bijvoorbald in een jaarlijk se wapenbehearsingseffect-rapportage. Zoudt
u dat ook vilien? De hoer Doorabos zei tackle jaren geleden in een interview over die
interactie tussen producent en simmer:
Je gaat near Singapore, can land in ontvikkeling, en wij zeiden dear: souden jullie je
niet vat beter gaan verdadigen? Dat blijf je
vervolgens images en proberen. Diteindalijk
beslist natuurlijk Singapore self.
Haar hoe weeg je dan de rol van de industrie?
De hear Cuypers is van waning dat teracht
near de gehaiainnigheid gevraagd vordt. an
defensieactiviteiten is par definitie an geheimhouding verbonden. De overheid houdt hear
defensieplannen geheim, mare landau sijn
veal to nieuwsgierig. Daarom legt sij de industrie beperkingen op. Roe gelukkig het parlament daarmee mat zijn, is de areas, mar
vii houden ans aan daze opdracht, die vaelal
one 4ontractuaelwordt opgalegd. Politici hob ben dear weak oak vii begrip voor, dat dit
in het belang van hud eigen land is. Hot is
oak in ens aigen alms: we willen de concurrent graag voorblijven.
De peer Ranee vijst crop dat het Bin van de
eerste taken van defensie is om geloofwaardig
te zijn. Je aoet niet laten merken vat je niet
good ken.
De Neer Wijkstra vindt dit toch am moeilijk
punt: er komt steeds neer openheid in de samenleving, mar de burgers moeten op defensieterrain alles mar accepteren; overheid en
zeker parlsmentariers zijn our ten dale op
de hoogte.
De hoer Cuypers zegt dat de overheid bet self
vel weet, mar niet open is. Ala de vet van
one grotere openheid sou verlangen, souden
we die geven. Maar bovendien stelt niet Aileen de Nederlandse overheid aisen: ook de
buitenlandse overheden doen dat, en dear
kunnen we niet admen. De overheid sal dus
vol in hear eisen an de industrie roaliteitszin =oaten behhen.
De hear Goudzvaard vii graag sprekan over de
eigen verantwoordelijkheid van Philips. Havel het bier pat om ondardelenproduktio,
sal het toch vaak so zijn dat de electronitaproducent de boofdaannemer is. Stelt u grenzen man de aard van het produkt en grenzen
am degenen voor vie u hat produkt maskt?
Bestam er codes, criteria?
De hear Hozee stelt dat de hoofdaannemerskwestie vooral am financieel gegeven is.
De hear van Rinkhuyzen antwoordt dat het produkt ale totaalprodukt gezien moet warden,
hoewel het weliswaar onderdeel is van eon
grater geheel. Ienmnd moat het voortouw semen
en er Bin geheel van maken, en dat duet Phi-

lips in een mantel gevallen.
De hear Fiolet scherpt de vraag nog ems aan:
denkt u ooit voor de vraag to boson stain:
het ken technisch, sear is het ethisch vol
verantvoord?
Ds beer Cuypers vindt dat can soeilijko
wag. We hebben goon sinister van oorlog,
mar van dofensie: dat is al van belang. Wet
is er nog ethisch am oorlog? Oorlog is eon
Wad in zichzelf, sodra hij is uitgebroksn.
De eremen voor ons word= bepaald door overheld en parlament. De ethische vraag haft
zich so ccmcreet man as nog niet vargedaan.
Dat sou veroorzaakt kunnen warden door de
aard van one. produkten: se zijn oorlogs voorkomend. Grenzen an de produkten zijn
tot nu toe hypothetisch„ en oak moeilijk an
to geven, omdst hot er voorlopig niet near
uitziet dat die vraag actueel sal warden.
De beer Goudzwaard nest Reagan's plannen
vaiverdediging via taints-systemen. Dear
sou een irons kunnen liggen; bijvoorbeeld:
dan km ik op can viak van sede-verantwoordelijkheid aan oen•nieuwe bewapaningsspiraal.
De hear Grassan sadist de verkgroep nit sons
op de stall van de industrie to gaan zitten.
De ethiek vordt geintroduceerd, mar is
ethiek niet an nitvlaisel van son godsdienstige overtuiging, en vraag je dan niet aan
de ondernemingelaiding godadienstiee begin salon tot uitgangspunt van bar handelen to
amen? Hoe soot ik dat mijn semen madelen?
De hear Goudzwaard verpt tagen dat je ale
bedrijf oak niet de relatie net de total/ teit van de mensheid bunt doorknippen. Er
list ride-verantwoordelijkheid.
Do beer Fiolat bestrijdt dat ethiek &Man
&abandon is am eon godsdieestige overtuiging.
Ithiek haft to waken met senswardigheid, en
haft niet alleen betrakking op de individual*
verantwardelijkheid sear ook op de collettieve.
De hoer Verheeke vraagt zich of of bedoeld
is, dat de industrie niet sou moeten maewarn
ken man de civiele mistevaart (want de
toepassing loopt dtiruit wag)?
De hear Goudzwaard zegt dat die conclusie
niet modzakalijk is. Je hoeft de research
niet prijs te geven, mar most je toch val
drie beer bsdeaken voor je de maikkelingslijn near ailitaire toepassingen opent.
De hoer van Rinkhuyzen vertelt dat ar am
behosfte bestast year Philips op ingaat. We
werken see man de mistevaart, en bebben dus
mogelijkheden om op die vragen in te gam.
De hoer de Lange zegt dat de kerken oak mooten erkennan dat pier geen eenduidige antvoorden mogelijk zijn. Vandaar dat vij ons Bever
bedienen van proclaim aschrean situation.
Zie bijvoorbeeld punt 7 van do gesprekenati tie over Zuid Afrika. Ale we ens mist seer
houden aan an begin van internationals
rechtsontwikktling (goals binnen de Verenigde Reties, het International Gerechtshof),
dan is er iets mis; dan ontstaat er an internationals jungle. De Nederlandse kerken
voelen zich verantwoordelijk voor vat it in
Zuid Afrika gebeurt; door onze betrokkenheid
bij de blank* kerken dear. Bisschop Tutu was
slangs bij de Read van Kerken en bowel dat
voor hem govaarlijk is, smeekte hij ass toch
het kleine beetje to doen vat we kfinna doen.
Hier vindt u een toespitsing. Zoudt u one op
dit punt tegemoet kunnen komen? Hier begint

lets ale set international* rechtsorde.
Le hear Cuypars test dat hat mogelijk is om
op de concrete vraag: 'Houdt Philips sich
aan bet embargo?' je t. seggen. len en
ander is in 1977 reeds tegenover de Naderlands* overhaid verklaard.
De hoer Groosman voegt toe dat overbedan natuurlijk Philipsprodukten kunnen doorvetkopen.
mar dat is niet de direct. verantwoordelijkbeid van Philips.
De beer de Lange vindt dat Philips dat wil
an zijn seek sou moeten sum.
De beer Cuypers vijst crop dat je ale bedrijf
overbeden seen condities kunt stallen; overbeden onderling kunnen dat vii. Frankrijk
houdt zich sum het embargo, tear interpretoast het ruiner den bijvoorbeeld Evades.
Maar het is niet te doen om bier vandaan
regen aan te seven voor andere landen. Bovendien kunnen wij ook last wet= vaar produkten terecht komen.
De beer Fiolet vraagt of de wetenschap dat
met Philipsprodukten dergelijke schendingen
van mensenrechten kunnen plaatsvinden, niet
aanzet tot optreden?
De beer Cuypers segt niet enders te kunnen
den rich te houden aan de wetten van bet desbetreffende land.
De beer Wijkstra vertelt over de al jaren
gaande discussie over de vraag of SSA 'eel of
niet onderdelen 'evert van duikboten voor
Chili. In sen vaktijdschrift stood dat RSA
apparaten set in Duitse schepen voor Chili.
Gesteld dat de onderdelen buiten on medawaten
in schepen worden ingebouwd, die voor Chili
bestemd zijn. Zoudt u herald sijn cm bij de
Bondaregering *en protest in t. dissent
De beer Cuypers vraagt of de beer Vijkstra
van Philips men nitspraak in di richting van
de Duitse overbeid verwacht? Dat sou seer ongewoon zijn. Zoiets souden bijvoorbeeld de
gezamenlijke kerken kunnen doen. Je knot hat
ook niet doen tegenover je eigen werknemers.
Je brengt namelijk je eigen bedrijf in sen
nadelige positie.
De beer Wijkstra vii nog even doorpraten over
de mogelijkheden voor openheid an control..
RSA is er niet see gediend als de overbeid
openlijk zegt: we hebben bier- en daarvoor
een exportvergunning verleend; dit vanwege
de concurrentie. Daardoor ontstaat SOD onduidelijk spel, waarin nista duidelijk words.
ook niet voor de werknemers. Dat is toch onbevredigend?
De beer Groosman wijat crop dat politick*
ontwikkelingen steeds verschuiven; dat sic
je aan Argentinii. En we moeten rekenen met
de looptijd van sen produkt.
De beer de Lange stilt bet gavel dat de Mederlandse Kerken rich souden ricbten tot de
Franse overheid net de vraag hear vetgeving
sluitend te waken. Dan met Philips toch eel.
sen zucht van verlichting slaken? II seat
zich te houden min de nationals wetgaving,
near u geeft niet de indruk dat u op vett=
zit te vachten. Terwijl u wel zest dit u se
verwacht. Wilt u zelf aan die wetgeving nee werken?
De beer van Rinkhuyzen vraagt zich of of wij
in Nederland dezelfde situatie zouden moisten
willen hebben ale in Frankrijk, wear de regering bij leveranties vooroploopt, hetgeen
de verkoop stimuleert. Hij vindt self van
niet.

De beer Goudzwaard segt dat alias natuurlijk
duidelijk is ale er sin positieve wet
Naar er is veal onduidelijk: some heeft de"
internationals %/striving er nog niet in vontsten, vaunter bet seat over de schanding van
mensenrechten. Dan zijn er nog de kwesties
van de spanninsegabieden an de samenhang tus son bewapening en ontwikkelins (verdere opveering van de bewapening in de Derek Vereld,
staat tOSIMOVST hun ontwikkalingsmoselijkbeden). Vegan die dingen op eau bapaalds menier voor u meet Of yacht u.positieve settee
aft
De beer Verbeeke antwoordt dat nude:bandanagen met ean land Mat begone* warden als
dat land in an ailitair spanningsgebied list.
Naar some is bet vel so dat je aangegane contreetop moot nakomen, ook al is de politieke
situatie veranderd.
De beer Vijkstra stelt bet geval dat Enid
Afrika in 1962 Lets kocht bij Philips. Cobrakalijk is dat er nazorg plaatsvindt, als anderdoles stnkgaan. Dort u dat?
De beer Verbeeke aniwoordt dat als ar *en vet
is, die dit verbiadt. Philips dat niet dolt.
De beer Cuypers vertelt dat dat oak gebautde
in de Falkland-oorlog (wear we voordat bet
eawapende conflict uitbrak geleverd hebben
aan beide partijen) toes de overheid sen bevriazing bepaalda van all. leveranties. Er
sijn Linden waarmee je jarenlang - ook civiel goede betrekkingen hebt. Vat doe je, ale er
in so'n land sets eebeurt? Die bewegingen kun
je als.bedrijf niet voortdurend volgen. Dan.
moat ja rational handelen in de gedachte:
'Pt ben er niet so gelukkig see, near bet sal
peel veer magnum%
Me beer Verbeeke sego dat ale Philips ledertijd nit Griekenland sou zijn weggegaan, bet
bedrijf er nooit seer ingekomen sou zijn. Eniota kunnen we, ook tegenover ante verknemers,
niat down.
De beer Cuypers stilt ten aanzien van min taire taken de grans bij een mogelijk gebruik
voor repressie.
De hear Goudzwaard vraagt walk deal van de
militaire produktsn van Philips near de Derde
Wersld pat?
De beer van Einkbuyzen dacht ongeveer 202, mar
dat is *en grove ,chatting. Hat interesseart
hem wearom de beer Goudzwaard dit vii weten.
De beer Goudzwaard zest dat hen dat bezwaart,
amidst dat concurrerend is ten opzichte van
da ontwikkeline. In de jaren 1970 tot 1980
vond son verdrievoudiging pleats in de wapenaankoop van de Derde Wergild.
De beer van Einkhuyzen vraagt zich of of wapenaankopen inderdaad ontvikkeiing tegenhouden.
Je breast er ook know how nee in, die elders
aangewend ken warden. Dat vii dan sewn dat
de ontwikkeling er niat per definitie door
vordt tegengehouden. Bovendien is bet: nog de
vraag of sen bat geld enders vel aan ontwikkeling bad besteed.
De beer Verheeke voegt dear nog aan toe. dat
daze leaden eel self om die produkten vragin.
De hoer Cuypers vindt het sen gegeven dat het
goad is voor de wereld dat de bewapening vordt
teruggedrongen. Near over de vraag hoe stark
de koppeling bewapening-onderontwikkeling is,
lopen de neningen uiteen.
De beer Goudzwaard vraagt in dat leader of er
dan ook mist een concernbeleid sou gotten sijn
dat sen accentverlegging plaatsvindt, zodat de
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defensie-divisie steeds kleiner wordt?
De hear Verheeke stelt dat aan diversificatie
alle aandacht wordt gegeven.
De hoer van Rinkhuyzen wijst crop dat er een
markt is voor doze artikelen. En die markt
ken Philips niet beinvloeden. Philips be strijkt maar 0,1% van die markt. Er vindt
diversificatie pleats, maar de defensiepoot
wordt absoluut genomen niat klosiner: relatief
val, mad* doordat militaire produktea zijn oar
gezet in ander. produkten. Maar dat gebeurde
niet mat de bedosling van conversie.
De beer Cuypers zegt dat do &deflate -activi teiten van Philips zich vooral op de sigen
ovarheid richten, en vervolgens op het bondgenootschappelijk verband. Pas daarna kout
de produktie voor de markt daarbuiten.
Da hear Wijkstra vraagt rich of of hat tech
niet bets ingewikkelder ligt. Under export
is wapenproduktie moeilijk. Wijlen de hear
Doorenbos zei, dat ale er seen export:markt
voor een produkt is, Philips het ook mist voor
de overheid maakt.
De beer van Rinkhuyzon antwoordt dat ooze
overheid dan ook niet (zoals de Frans.) zegt:
'Wij betalen
Als de overheid maar een
deal betaalt, is dat voor oas Gen risico, en
den =oaten vs ass vel op son exportmarkt richten. Minder dan 5% van ooze defensia-activiteiten valt onder de regaling dat de overheid
30% van de research and development kosten be taalt. Voor het averige is ooze *igen bijdrage
veal groter. De potentiele export wordt vel
•
altijd ingecalculeard.
De beer de Lange sou graag een gedifferentieerd
antwoord hsbben op da laatsto vraag van de gesprekanotitie, namelijk of Philips medeverking
zal varlenen can coaversie-initiiitieven van
varschillende groepen.
Da beer Cuypers antwoordt over de hale linie
met 'nee'. Er vinden eel diversificatie en
differentiatie pleats maar dat gebeurt altijd
uit economische overvegingen.
De beer van Rinkhuyzen vult aan dat je als onderneming de verantwoordelijkheid hebt er over
aan pear jaar nog to zijn. Dus meg je je niet
vastleggen op Gin produkt. Conversie is mist
one doel.
De hear Fiolet vraagt of er in hot invests:ingsbelaid ook overvegingen zijn op dit punt
weer of minder to iavesteren?•
De hear Cuypers vijst crop dat dit onderdeel
maar 5% van het totaal uitmaakt. Voor Philips
is dafensie-produktie due maar een beperkte
zaak. Ean accentvarlegging vindt niet pleats,
tenzij de markt in die richting gaat.
De beer Fiolet vii weten of er in hat bedrijf
dingen zijn, die zelf de militairs produktie
stimularan.
Da hear van Rinkhuyzen vertelt dat ontwikkelingen door regeringen in gang gemet word=. Basicresearch voor de dafensiatoepassingen dolt
Philips niet veal; voaral development. Ouse
concurrenten worden vaak door de overhaid betaald, dat maakt het voor one moeilijk. Naar
ve moisten natuurlijk 141 vooruit darken.
De hear Wijkstra vraagt near de vrijheidsgraden van do onderneming, wanner het seat an
vragen om compensatieorders en het opzetten
van locale produktie in ontvikkelingslanden.
De hear Cuypers antwoordt dat de onderneming
in absolute sin vrij is, maar ale linden ens
vragen om locale produktie e.d., dan moeten
wij one afvragen: tot hoover willon en kunnen
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wij gain? En dan is de vrijheid erg beperkt.
Tot slot komt de kwestie van de gewetensbezwaarden a= de orde.
De hoer van Rinkhuyzen zegt dat op di; punt
een apart. voorziening niet nodig is.
Als mensen bij HSA solliciteren, wordt hun
verteld vat wij produceren. Dat is nog geen
garantie, maar hot is maar maiden so dat het
problem= oplevert. En ook dan is or niet =vial loos, want mochten or onoverkomolijka be waren zijn, dan zeggen wij do mensen niet to
vertrokkon, mar help= wij so: bieden ze ander work aan. Ook is or button het bodrijf
vaak web vat to vinden, omdat het bier rolatief hooggeschoolden betreft. Hot probleem
doet zich eigenlijk nauwelijks voor, ook niet
t.a.v. concrete orders.
De hoer Wijkstra concludeart dat due niemand
bang hooft to zijn om bekend to waken dat hij
niat wil memerken a= produkten voor Chili,
Taiwan e.d. Voris jeer hiald de Read van Urban sea studiedag over doze zaak, en Loon vartold. Sin workmen= van RSA problemen to hebben
mat levering aan Argentinii. Hoewel het probleaa niet moves' voorkoat, is het toch van
belong dat er ruinte is voor mensen on zich to
viten, want mans= mega= nl. tech bang to
zijn.
De hoer van Rinkhuyzen bensdrukt dat mensen
niet bang hoeven to zijn. Als mans= zich abet
zouden kunnen uitan, dan gait het voortwoskeran in het bedrijf en loopt het xis. Maar vendor kunnen we mists doon.
De hoer Verheake gnat voor het gasprek to besiudigea. Hij spreekt zijn arkentelijkheid
uit voor de boost van de Werkgxoep en voor di
gebodan mogelijkheid as iota over de achtergronden van het verb to vertellen.
Do hear de Lange spreekt ook zijn dank uit
lumens de Werkgroop. Wear hat de karken an
gait, is, dat or t.a.v. bopealde aspecten die
tot de kern van het christalijk geloof behoren,
tend:amen gaands zijn die ono bezighouden,
niet alleen vanuit oast siven ervaring, maim
ook door vragen uit de kerken in de Derde Werald. Dus hebben wij een dubbele loyaliteit:
t.a.v. de mensen diir as t.a.v. do kerkmensen
bij Philips. In die dubbele loyaliteit willen
wij holder spreken. Duran moat duidelijk vvrden wear da verantwoordelijkheden liggen.
We mogen die niat anomie* baton. We moeten de
mensen op daze ding= asnsprekan.
De beer Fiolet markt op dat sommigen misschien
sullen denken dat de kerkan in hat Noorden
zenuwachtig zijn t.a.v. de probleman. Dat moot
echter altijd gezien warden in het kader van
de internatioaale coatacten van de kerken.
Daardoor mija we in allerlei ontwikkelingen
terecht gamma. Er warden van buiten can ass
vragen gestold.

G.P. van Dam
E.A. Muyderman
W.J. Pars
H.J. Veeaendaal
G. van der Ven
F. Palmboom
Vredeswinkel Eindhoven
A. Luyben

Eindhoven, 28 fellrimr7i igp

Beste mensen,
zoals afgesproken, vindt de tweede bijeenkomst over de mogelijke oprichting van een Conversieplatform Eindhoven op
WOENSDAG 5 MAART om 20 UUR plaats, in het hoofdgebouw van de
T.H. Eindhoven. Wij hebben als locatie het zogenaamde 'glazen hok'
gekozen. U vindt het door de lift aan de zuidkant van het hoofdgebouw naar de negende verdieping te nemen, rechtsaf te slaan en
ruim honderd meter rechtdoor te lopen.
Wilt u bij binnenkomst bij de portiersloge melden, dat u voor
de vergadering van Hans Hutter op de negende verdieping komt?
Hans Hutter stuurt u voor de vergadering nog een inhoudelijk
stuk toe, dat u uiterlijk in de post van dinsdag zult aantreffen.
Graag tot ziens.
Vriendelijke groet,

Sami Faltas
Lichtenberg 69,
5655BE Eindhoven

Konversieplotform Eindhoven, 10-4-'86.
Aanwezi g: Gideon van Dam, Anne Iuyben, Piet Schram, Trees Tambregte,
Wiltje Pars, Honk Veenendaal en Hans Rutter.
Mededelingen:
1. Wiltje twijfelt of hij zal wee blijven doen.
2. Trees zit vanavond voor.
3. Om de eerste onkosten te bestrijden heeft Hans een extra girorekening geopend :.ieder wordt verzocht op het voagende nummer
een bijdrage teztorten:
3127366 t.n.v. J.J. Hutter,Eindhoven.
Notalen:
de notulen van de vd)rige bijeenkomst worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Doelstelling:
Trees zag het niet zo zitten een gemakkelijk leesbare doelstelling
te formuleren.
Gideon vraagt zich-af of we niet de verkeerde kant opkijken. Zie ook
het artikel van Adorns. Moetenwil alternatieven op ekon.- niviau gaan
aanreiken7; het Multidisciplinair Centrum van Kerk en Samenleving
(NICKS) doet zoiets ongeveer ook. We moeten werken aan bewustwording,.
hoezeer dat ook een omweg lijkt am konversie te bereiken.
Piet:we moeten de vakbeweging tot bondgenoot maken.
Henk:de vraag is of er nog wel afzetmarkten zijn voor gekonverteerde
bedrijven. Trees beaamt dit; we moeten steun organiseren- van "linkse"
ekonomen. De technische problemen ziln niet het meest belangTijk.
Volgens Wiltje dwingt het systeem ons tot wapenbehoefte. Moeten we
niet alien pacifist zijn om wat.te bereiken en is dat niet onhaalbaar?
Anne vindt dat de wapenindstrIe teve1 Feld 'most. De funa-Fntce
vraag is hoe we ons geld bested en en wat we moeten produceren.
Wiltje blijft vinden dat we eertst onze-doelstelling he2der moeten
hebben, anders begtnnen we akties in het wilde weg.
707gens TreE:s ..:oaten we werken aan bewustwording von de werkgevers.
valt haar daarin bij in.'erdaad is de direktie van HSA, bijv,
verantwoordelijk. Piet vindt dat echter een heilloze weg. We moeten
de feitclijke situatie aaalyseren. We hebben dus allereerst informatie nodig. Dat moeten we verspreiden.
Gideon T:leit voor een soort Amnesty-model: beschrijf de ellende van
de wapenproduktie en -export en laat de mensen zelf konklusies trekken. Wiltje ziet daarin problemen,omdat wel ieidereen tegen politieke gevangenen is, maar niet tegen alle wapenproduktie.
Gideon stelt voor verder te gaan met het plan van Gerrie en Wiltje:
informatie verzamelen over de Eindh. wapenproducenten, op basis daarvan een brochure maken en dan een soort. Open Avond beleggen waarin
we onsze]f via. de brochure riresenteren.
Hans stelt voor te gaan werken volgens een semi Amnesty-model: volg
Philips en DAF op de voet en maak pakkende korte publikaties over
wanens, die"tegen de 'oorst stuiten", d.w.z. wE2arvan te verwaehten
is dat veel mensen die afkeuren. Werk zo globaal aan bewustwording.
Trees voegt daaraan toe zeer duidelijke, niet-verhullende taal te gebruiken en ook de steun van de kerken daarbij te vragen, alsmede
van de vakbonden. Gideon meldt daarop dat het Ii V-Eindhoven het te
druk heeft.
Wilt:e wil dat we t.z.t. ook de bedrijfsleiding moeten beInv2oeden
via gesprekken met "hoge omes", zoals Harry dae Lange. Trees is daar
ook voor, maar vindt dat we ons eerst tot bekwme gesprekspetners
moeten maken.
MIANN Gideon is bereid na de :informatie-fase te gaan praten met
Aart van de Pad (ex-direkteur Speciale Produkten van DAP) om te

- 2 Deilen hoe zulke mensen reageren.
7:trcr_ in
Wiltje konstatecrt dat er een asantversc)11177-inp;
de formulering van onze doelstelling: vaorheen lag die op konversie,
nu veel meer op algemene bewustwording, ook van Philips' werknemers.
En die weg loopt via informatiewinning en spreiding.
Afsnraak: ieder van ons verzamelt informatie over de wapenproduktie
bij Phi ' ips en DAF.- Over een maand leggen we alles naast
elkaar en kijken - we wat'we'daarmee kunnen doen. Doel is
ook te kijken wat voor soort informatie we Uberhaupt op
tafel kunnen krijgen.
Fondswerving:
Voorlopig doen we niet aan externe fondswerving, maar openers we slechts
een eigen girorekening (zie begin verslag).
Naamgeving: blijft stapn.
Jur. norm:
Rondvraag:
1. Fiet vindt dat we toch een vlot geformuleerde doelstellLng op papier moet hebben. Gideon is bereid mede op basis van het verslag
een paging te wagen.
2. Henk: we kunnen een keer naar een NOS-dokumentaire kijken over
wapenexport. Hans zal dit via Fax proberen te regelen.
3. Anne reldt dat 22 april a. s. een aandeelhoudersaktie is bij Philips, gericht tegen de produktie van Ph. in Zuid-Afrika.
Volgende vergad ering:

woensdag 14 mei 19.30 u-ari
"Glazers Eck" HG THE

Agenda vce)rstel:
1.7'Tet 2. medede_ingen.
7
dseassie over interview met HSA-groep 1-;_engelo en artikel van
Adams (beide reeds in jullie bezit).
A
informatie verzameling over Philips en DAF.
5. naamgeving van onze club.
6. rondvraag.
Vriendelijke groeten,

Hans ihtter.
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NOTUTFIT "KONVERSTEPIATVORM" EINDHOVEN, d.d. 19-3-86.
Aanw.: Harm Arts, H. Veenedaal, Gerrie van der Ven, Anne Luyben en
Hans Rutter.

Doelstelling:
Anne T. zal Trees Tambregts vragen de doelstelling van onze groep
zó te formuleren, dat deze ook voor buitenstaanders direkt duidelijk
is. Hierover zullen we volgende verg. verder praten.
Naamgeving:
In de diskussies over de naamgeving van onze groep lopen twee hoofdlijnen:
a. noem ons: "Konversieplatform Eindhoven". Het voordeel daarvan is,
dat we dan herkenbaar zijn. Nadelen: we sluiten daarmee wellicht op
voorhand vele deuren, die we liever open zien staan; bovendien
zijn we nog geen "platform".
b. kies een meer neutrale naam, bijvoorbeeld:"Werkgroep Ontwapening,
Technologie & Samenleving" (WOTS). Voordeel: den worden we wellicht
gemakkelijker gesprekspartner van wapenproducenten en hun werknemers; bovendien geeft deze naam beter aan dat we ook een studiekarakter dragen. Nadeel: een enigszins 'wollige' naam, die minder
duidelijk naar buiten is.
Vo].gende keer moeten we een keuze maken.
Juridische Vorm:
Als na de zomer blijkt, dat onze groep levensvatbaar is, dan moeten we besluiten een vereniging of stichting te worden. Een vereniging heeft een meer demokratische struktuur dan een stichting. Bij
een stichting beslist feitelijk het bestgur zonder dat het verantwoording schuldig is aan leden. Een stichting is daarom vaak wel
slagvaardiger. Voor aktiviteiten als wij op het oog hebben, is een
stichting daarom waarschijnliik de meest handige vorm. Als voorbeeld
kan SOBE dienen, die als stichting bij verschillende instellingen
fondsen kan werven en bijv. extra menskracht kan krijgen in de vorm
van WVM-ers en dienstweigeraars.
Fondsen:
Hit de kerken in Eindhoven valt niet veel financiZle steun te verwachten, omdat zij het zelf o k moeilijk hebben. Wellicht wel via
de studentenkerk? Harm meldt dat de ESVB waarschijnlijk wel een subsidie wil geven. Gerrie heeft via SORE ruime ervaring ;et fondswerving. Duidelijk moet in elk gevnl zijn, wat je cinei!ste':Iing is en
waarvoor le een beroep doet op een fonds (bijv. voor het organiseren van een kursus of forumbileenkomat). Nu we nog geen .juridische
struktuur hebben, moeten we een potje voor onkosten in eigen beheer
instellen. Hans zal daarvoor een girorekening openen. Vo rgesteld
wordt dat ieder van ons daarop een bedrag naar draagkracht zal starten (op de volgende verg. wordt het nu Imer bekend gemaakt).
Aktiviteiten:
1. Gerrie van der Ven en W. Pars werken aan een schets van de Eindhovense wapenindustrie. Op basis daarvan wil W. Pars net werknemers van Philips gaan praten. Ook DAF kan later in de gesprekken worden betrokken (via Gideon van Dam ?). In het najaar, bij-

voorbeeld in de Vredesweek, kunnen we onszelf publiekelijk manifesteren en het echte startschot voor onze club geven.
2. Gerrie stelt vo9r elke biieenkomst van onze groep in twee'en te
sp]itsen: een inhoudelijk deel n.a.v. een artikel, film, video,
o.i.d. en een zakelijk geeelte.
Vo]gende verg. (]0 april) zullen we deze werkwijze beproeven
door een dee] van de bijeenkomst te besteden aan hesprnking van
een interview met de HSA-groep in Twente (kopie bijgevoegd).
3. Harm Arts (ESVB) ken niet blijvend in onze club meedoen, maar wil
we] notulen ontvangen en kontaktpersoon zijn.
Agena 10 april:
1. wie wil voorzitter worden van onze vergaderingen?
2. zakelijke afspraken:
a. doelstelling.
b. naamgeving.
c. juridische vorm.
d. fondswerving.
e. aktiviteiteq,
3. bespreking inteview met HSA-groep.

Tot ziens,

Hans Mutter

Bijlage: 1. interview let HSA-groep
2. artikel over konversie in "The Atomic Scientist" (ter
informatie).
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„We denken dat het parlement maar weinig voorstelt en dat het
bedrijfsleven in feite de dienst uitmaakt".
De werkgroep Signaal komt oorspronkelijk voort uit de Hengelose wereldwinkel.
Toen de groep in 1974 dreigde te verzanden, heeft de PSP in Hengelo haar nieuw
leven ingeblazen. We spreken met drie leden van de werkgroep: Henk Nijhof, Henny
Kokkeler en Ben ten Voorde.

- Een van jullie eerste aktiviteiten was een aktie rond een open brief. Kun je
. 4-,
daar iets meer over vertellen?
+ Er was helemaal geen aktie rond een open brief. ij zage.A.Neen kleine gemeentelijke advertentie in de plaatselijke pers, dat e, deel van haindustrieterrein-Hengelo-Zuid een nadere detaillering zou onOrgaan. Er stond uiet bij, dat
dat op Signaal betrekking had, maar we wisten, dat'S*paal in het bestmingsplan lag en dat het gebied een globale bestemming hacggcregen. Wij zifn naafi -.
de gemeente gegaan en hebben daar gevraagd, waar het o ging. En inderdaad
bleek ons vermoeden juist te zijn, dat de detaillering voix ignaal verstrekkende
gevolgen zou hebben. Het ging om een grondruil tuss izle gemeente en Signaal.
Want Signaal had in de laatste 10 -15 jaar grond aan ekcat van allerlei boeren,
zonder al duidelijk te weten welke gronden het be rijf als indus;trieterrein zou
gaan gebruiken. Door de grondruil met de gemente kon Sig4aal uitbreiden.
tegen die detaillering geToen we dat wisten, hebben wij een bezwaarsch
schreven. In het bezwaarschrift werden een aant ezwaren genqemd tegen wapenproducenten en ook nog een paar planologische bezwaren. Vie schreven bijvoorbeeld dat Signaal de zoveelste born in deze omgeving was na!Urenco en het
vliegveld-Twente. Voor potentiele vijanden dankbare objekten 4m er bommen
op te gooien. De inhoudelijke argumenten tegen een wapenprodUcent en de potentiele verdubbeling van de wapenprodukhekapaciteit die met de uitbreiding
gepaard zou gaan, werden nauwelijks naar voren gehaald. We hebben het bezwaarschrift in hondervoud laten vermenigmuldigen en ondertekenaars gezocht.
Ongeveer honderd mensen zetten hun handipkening. De zaterdaien de dinsdag
voordat de uitbreiding van Signaal in de ge l eenteraad aan de orde zou komen,
hielden we in Hengelo met 20 - 30 mens tl -een kleine demonstyatie.
Vanuit een andere invalshoek werd ook opkemerkt' dat de\ uitbr5iding in de gemeenteraad aan de orde zou komen. Een paar mensen die k\ontakten in kerkelijke kring hadden, lieten blijken, dat in de geipeenteraad nu'maar Bens goed over
Signaal gediskussieerd zou moeten wordero Ze hebben een brief opgesteld en
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aan een aantal prominente Hengeloers voorgelegd. Dit was de open brief met
het verzoek aan de gemeenteraad aan de zaak Signaal een eerlijke en open diskussie te wijden. De brief had geen enkele inhoudelijke strekking.
— Wat waren de reakties?
+ Er kwamen heel wat reakties los. Sommige ondertekenaars kregen heel wat
kritiek te verduren. Bij het krijgen van handtekeningen bleek al, dat een aantal
mensen het liet afweten, omdat ze te dicht bij mensen stonden die bij Signaal
werkten. Sommigen bijvoorbeeld kregen van hun schoolbestuur of van hun
kerkbestuur veel kritiek. Het probleem met Signaal is, dat alleen al het noemen
van het bedrijf bijna als een aktie tegen het bedrijf wordt beschouwd. De open
brief was alleen een verzoek om een gesprek over Signaal. Velen beschouwden
de open brief als een aktie tegen Signaal en de direktie wist daar goed gebruik
van te maken. De brief was geen aanklacht tegen Signaal; er zat wel een toon van
bezorgdheid in. Niemand had de brief feitelijk gelezen, maar alleen het feit dat
het over Signaal ging, was voldoende om de brief als een aanval op de werknemers van Signaal te beschouwen. De brief was eigenlijk maar een klein onderdeel van wat zich in die veertien dagen voltrok. Het is wel een zeer interessant
onderdeel. De mens heeft een hele fagade rond zich opgetrokken van dingen die
zijn werkelijkheid moeten bevestigen. Een van die dingen zijn prominente figuren als pastores, schoolleiders, etcetera. Als die bijvoorbeeld heel konkreet over
een bedrijf als Signaal spreken, slaat men een bres in de zekerheden. Zolang het
alleen maar om langharige, baardige PSP-ers gaat, wordt dat niet als bedreigend
ervaren. Maar als het mensen uit de eigen kring zijn, wordt het als een bres in de
verdediging gezien die zo snel mogelijk gedicht moet worden.
— Zou je kunnen zeggen, dat de felste reakties zijn gekomen van mensen die
een binding met Signaal hadden, of zou je kunnen zeggen, dat mensen die niets
met het bedrijf te maken hadden, ook fel reageerden?
+ Nee. Het ging duidelijk om werknemers. Dat was ook duidelijk tijdens de
raadszitting. De publieke tribune puilde uit. Meer dan driekwart van de belangstellenden werkte bij Signaal, de overigen waren mensen die de protestaktie op
gang hadden gebracht.
— Ontstonden er toen ook diskussies tussen de belangstellenden?
+ Nee.
— Dat is na afloop ook nooit gebeurd?
+ Er is wel een vervolg geweest maar dat hebben wij niet rechtstreeks kunnen
meemaken. De twee opstellers van de brief en een aantal ondertekenaars hebben na de raadszitting gemeend aan het initiatief een vervolg te moeten geven
door te proberen in kontakt te komen met Signaal en de ondernemingsraad. Ze
hebben de ondernemingsraad voor een aantal gesprekken uitgenodigd. Het is
twijfelachtig, of van een dergelijk gesprek een nuttig effekt verwacht kan worden. Zeker omdat er direktieleden bij zitten die het gesprek zodanig zullen sturen dat het op een gegeven moment wel moet misgaan. In het tweede of derde
gesprek zeiden direktieleden dan ook, dat ze de gesprekken niet meer zagen
zitten en ermee stopten. Toen was het afgelopen. De gesprekken met de onder146

nemingsraad vonden buiten ons om plaats. Het was een goed initiatief, maar
men was te optimistisch over de kansen op een goed gesprek waarbij de direktie
van Signaal aanwezig was.
— Wat waren jullie aktiviteiten na de open brief?
+ Wij hebben met de open brief niets gedaan. De brief was voor een aantal
mensen een middel de zaak van de wapenindustrie aan de orde te stellen. De
bezwaarschriften waren wel van de werkgroep. Ze zijn eerst door de gemeente
en daarna door de provincie afgewezen. We hadden ook nog door kunnen gaan
tot de Kroon, maar dat hebben we niet gedaan. Het is de vraag, of bezwaarschriften een goede weg zijn om ontwikkelingen tegen te gaan. De werkgroep
Signaal bestond pas een paar maanden, toen de uitbreiding van Signaal aan de
orde kwam. We wilden die kwestie niet zomaar laten passeren. Eigenlijk vonden
we, dat we eerst meer moesten studeren op de feiten en op onze strategie om
onze doelstelling te bereiken. Overigens was onze doelstelling toen nog niet zo
helder.
In de diskussie over de te volgen strategie zijn we tot de konklusie gekomen, dat
we in eerste instantie moesten proberen goede kontakten op te bouwen met de
werknemers binnen het bedrijf. We zouden in ieder geval de tweespalt die tussen
ons en de werknemers gezaaid wordt, moeten zien te doorbreken. Met de werknemers zouden we bepaalde zaken moeten kunnen bespreken. Van de direktie
en het management verwachten we niets. Kijk alleen naar de afkomst en het
verleden van de direktieleden, veelal mensen die vroeger in het leger, vooral bij
de marine, gewerkt hebben. Vanuit hun gebondenheid aan het hele militair-industrieel komplex hebben ze een positie, die er zeker niet toe zal leiden dat zij de
wapenproduktie zullen ombuigen. In dit verband is het wel aardig nog even naar
de oude groep terug te gaan. Die had nogal ongenuanceerd aangeschopt tegen
Signaal. Zo kwamen we met de erfenis te zitten, dat mensen de haren overeind
gingen staan, als ze de naam _werkgroep Signaal" hoorden. Dat heeft heel lang
doorgewerkt. Op brieven die we verstuurden, kregen we een onbenullig of geen
antwoord terug. Daarom hebben we gezegd: het eerste dat we moeten doen, is
een herstel van de relatie met de werknemers. We hadden niet de illusie, dat we
een goede relatie met de direktie zouden kunnen opbouwen. Na een eerste gesprek met wat werknemers van het bedrijf bleken al heel wat misverstanden uit
de weg geruimd. We gingen heel wat vriendelijker uit elkaar dan we bij elkaar
gekomen waren. De werknemers voelden zich persoonlijk aangevallen, hoewel
wij niet vinden dat zij de eerst verantwoordelijken zijn.
— Wie zijn volgens jullie wel de eerst verantwoordelijken?
+ De eerst verantwoordelijke is de top van het bedrijf, de tweede verantwoordelijken zijn de regering en het parlement en dan komen de werknemers misschien nog eens een keer.
— De meeste mensen met wie we gesproken hebben, leggen de eerste verantwoordelijkheid bij het parlement. Waarom zeggen jullie, dat de top van het bedrijf de eerst verantwoordelijke is?
+ Dat hangt met onze politieke opvatting samen. We denken, dat het parle147
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ment als remmendc faktor voor de bewapeningsindustrie maar weinig voorstelt
en dat het hedrijfslcven in feite de dienst uitmaakt. Je kunt aantonen, dat met
het parlement uitmaakt op welke markten Philips of Signaal gaan infiltreren.
Deze bedrijven maken zelf uit, op welke terreinen ze research plegen en welke
nieuwe wapenontwikkelingen er plaats zullen vinden. Die worden niet van tevoren bepaald in demokratische organen. Nee, de bedrijven hebben hun eigen beleid, zowel op het terrein van de werving van klanten als op dat van de ontwikkeling. De demokratie houdt op als je de fabriekspoort binnen gaat.
Waarom zijn de werknemers gedeeltelijk verantwoordelijk?
Ze hebben binnen het bedrijfsleven geen verantwoordelijkheid die ze kunnen waarmaken. Want ik zei al: als je binnen de bedrijfspoort komt, houdt de
demokratie op. Werknemers hebben alleen als georganiseerde macht, als organisatie, een zekere macht waarvan ze gebruik kunnen maken. Als werknemers
zouden ze op een gegeven moment een opdracht kunnen weigeren, bijvoorbeeld
de korvetten voor Indonesie. Een andere lijn die te bespeuren valt, is, dat er een
zekere weerstand begint te komen tegen ontwikkelingen waarbij Signaal betrokken is, zoals de produktie van vuurleiding voor raketten die van kernkoppen
voorzien worden. Dat zijn ontwikkelingen waartegenover men een kritische
houding begint aan te nemen. Er zijn ook landen waarvan men vindt, dat men er
niet aan moet leveren, zoals Chili. Sinds de akties van met name de werkgroep
Signaal weet iedereen binnen Signaal dat hij met bewapening bezig is. Niemand
kan meer zeggen, dat hij het niet weet. Het gekke is namelijk, dat tien jaar geleden de mensen rustig zeiden, dat ze niet met wapenproduktie bezig waren.
Een probleem is, dat een werknemer die ontslag neemt wegens de wapenproduktie bij Signaal, een onzekere toekomst tegemoet gaat.
Ja. Maar je bekijkt het nu vanuit de individuele arbeider. Als georganiseerde macht hebben de werknemers wel degelijk verantwoordelijkheid, al is die
verantwoordelijkheid lang niet zo groot als die van het parlement en de bedrijfstop. Maar om nu op je eerdere vraag terug te komen, je kunt in het parlement
heel mooie beleidsvoornemens opstellen, niet leveren aan gevoelige regio's etcetera, maar als puntje bij paaltje komt, worth er toch geleverd, omdat Signaal
met werkgelegenheid chanteert. Bovendien is er in het parlement zo weinig kennis van zaken, dat het geen wezenlijke invloed heeft.
Een tijdje geleden is de zaak van de levering van korvetten aan Indonesie in
de gemeenteraad geweest. Er is een motie aangenomen waarin de gemeenteraad
zich afvroeg, of de leverantie zou moeten doorgaan.
De gemeenteraad verzette zich tegen het regime in Indonesie. Zij vond niet,
dat Signaal voor de levering van de korvetten verantwoordelijk was. De overheid zou het kader moeten aangeven, waarbinnen het bedrijfsleven moet werken. De gemeenteraad sprak daarom de overheid aan. Er werd een motie aangenomen waarin gevraagd werd de exportvergunning voor de leverantie aan Indo-

nesie te herroepen.
— Na de motie is een gesprek ontstaan tussen leden van de gemeenteraad en
de ondernemingsraad van Signaal.
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+ We spraken zojuist over de macht van werknemers. Ze zien die macht op
een gegeven moment wel, want na de uitspraak van de gemeenteraad kwamen
meteen de bedrijfsledengroepen van NKV en NVV in het geweer. Deze vonden,
dat de gemeenteraad zijn boekje veel te ver te buiten was gegaan. Ze riepen de
gemeenteraad tot de orde. Toen konden ze de mensen dus wel tot de orde roepen. Dat resulteerde in een uitnodiging voor een gesprek tussen de ondernemingsraad en alle fraktievoorzitters en nog wat gemeenteraadsleden. Dat gesprek vond in april 1978 plaats.
De reden om de korvetten niet aan Indonesie te leveren, ligt in het regiem
daar. Maar als Nederland ze niet levert, levert bijvoorbeeld Frankrijk ze. Wat
doen wij dan?
+ Je kunt je handen in onschuld wassen, maar je kunt de ontwikkeling ook
afremmen. Want het is toevallig anders geweest. Indonesie heeft niet zelfbewust
een beleid opgezet, waarin de korvetten een onderdeel van de planning vormen.
In september 1975 maakte Signaal melding van het binnenslepen van de order.
Het vermeldde erbij, dat het al jaren bezig was geweest met de voorbereiding
van die order en dat de militaire attaché van de Nederlandse ambassade in Indonesie aktief had meegeholpen. Bovendien had Signaal steun van de Nederlandse
marine gehad. Zeven jaar was het bedrijf bezig geweest met het binnenkrijgen
van de order. Dat houdt dus in, dat Signaal al in 1968, drie jaar na de mislukte
coup, probeerde de korvettenorder te verwerven, niet op verzoek van Indonesie, maar om nieuwe markten voor de eigen produkten te scheppen.
Het argument van de werkgelegenheid werkt niet. Het is precies hetzelfde argument dat de Duitsers na de tweede wereldoorlog gebruikt hebben. Zij zeiden: als
wij het niet gedaan hadden, had een ander bij de gaskamer klaargestaan. Voor
veel mensen klinkt zo'n vergelijking misschien kru, maar in feite is het precies
hetzelfde. Hoe zouden wij het gevonden hebben, als het Duitse bezettingsleger
door iemand als Amin gesteund zou zijn?
— Een tijdje geleden stond er een artikel in de Twentsche Courant, waarin de
beer Doorenbos, de direkteur van Signaal, kommentaar geeft op de aktiviteiten
van de werkgroep Signaal. Hij zegt dat de korvetten piraterij en illegale visvangst in de Indonesische wateren moeten tegengaan. Kunnen jullie aantonen,
dat hij ongelijk heeft?
+ De schepen zijn hypermodern. De korvetten worden ingezet in Oost- Timor, waar Amerika routes heeft voor atoomonderzeeers. De schepen moeten
die routes bewaken. Anderzijds moeten ze het telekommunikatiesysteem in Indonesie ondersteunen en bevrijdingsbewegingen tot zwijgen brengen. Het is
duidelijk dat Indonesie zulke zwaar uitgeruste korvetten die zelfs moderner zijn
dan de Nederlandse schepen op dit moment, voor heel andere doeleinden nodig
heeft dan het onderscheppen van vissersboten.
— In de Twentsche Courant zegt Henny Kokkeler dat de opstelling van de
groep zowel bij de bevolking als bij de werknemers meer begrip ondervindt. De
direktie van Signaal spreekt dat tegen. Waaraan hebben jullie gemerkt, dat de
bevolking en de werknemers meer naar jullie luisteren?
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+ Van de werknemers heb ik al gezegd, dat we een gesp...K met een aantal
van hen gehad hebben en dat er meer begrip voor de wederzijdse standpunten is
gekomen, vooral meer begrip van hun kant voor ons standpunt. Daar bestonden
misverstanden over. Ik denk, dat ze een heel wat gewilliger oor voor onze akties
hebben dan in het verleden. Dat de bevolking van Hengelo meer begrip voor ons
heeft, zou je kunnen afmeten aan het felt dat het gemeentebestuur onze bezwaren tegen de levering aan Indonesia deelt en daarover een brief schrijft aan de
minister. Je merkt verder overal, dat er veel meer over Signaal gesproken wordt
dan vroeger, dat de mensen ook veel beter begrijpen wat er bij Signaal gemaakt
wordt en dat ze veel alerter op allerlei zaken zijn. Dat merk je om je heen. In
heel Nederland vindt er op dit moment meer diskussie plaats over bewapening
en atoombewapening. Dan komt soms de oorlogsindustrie in beeld. Dat maakt
het ons gemakkelijker er telkens op te wijzen dat hier in Hengelo een fabriek
met 4000 werknemers staat die in de wapensektor aktief is.
— Hoe groot is de werkgroep Signaal?
+ We zijn met maar zes personen, maar als er aktiviteiten zijn kunnen we de
groep gemakkelijk uitbreiden.
— Jullie delen elk jaar de vredeskrant uit, jullie hebben gesprekken met de
werknemers. Zijn er nog andere aktiviteiten die jullie in de loop van het jaar
verrichten?
+ We komen helaas wat te onregelmatig bij elkaar om een bepaalde lijn op
langere termijn in onze aktiviteiten te kunnen aanbrengen. Het is natuurlijk wel
zaak, dat we Signaal, waar we maar kunnen, blijven volgen, dat we alle kranten
napluizen en proberen interne informatie uit Signaal te krijgen. Op momenten
dat we iets tegenkomen, dat aanleiding is om naar buiten toe iets te ondernemen,
naar het bedrijf toe of naar de gemeenteraad of anderszins, dan zullen we dat
doen. Dat is op dit moment ongeveer de werkwijze. Maar ook wegens het geringe aantal groepsleden dat zich echt met Signaal bezig kan houden, is het minder
dan wij zouden willen. Na de aanvaarding van de motie in de gemeenteraad hebben we gezegd, dat we eigenlijk een aktie zouden moeten hebben, waarop we
ons helemaal zouden moeten konsentreren. Je zou een heel duidelijk voorbeeld
moeten hebben waar wapens waaraan Signaal heeft meegewerkt, ook echt tegen
mensen gebruikt worden. Signaal gaat er namelijk prat op, dat zijn wapens nog
nooit tegen mensen zijn gebruikt, nog nooit in een oorlog zijn ingezet. Wij vonden het zinvol aan te geven, dat de wapens wel degelijk gebruikt worden. We
hebben enige tijd aandacht besteed aan Chili en Zuid-Afrika. We wisten vrijwel
zeker, dat Signaal aan deze landen leverde, maar het bedrijf bleef dat in alle
toonaarden ontkennen en wij konden niet voldoende bewijzen, dat wij gelijk
hadden. Totdat er in 1975 een artikel in Signaalflitsen stond, dat Signaal die korvetten voor de Indonesische marine ging uitrusten. Dat vonden wij een leverantie waarvan wij duidelijk konden aantonen, dat het niet om de veiligheid van
Nederland ging. Signaal is niet een industrie voor onze veiligheid, maar voor de
onveiligheid van anderen. Het was aantoonbaar dat de wapens tegen de eigen
bevolking ingezet gingen worden. Bovendien was er het konflikt rond Oost-Ti150

mor. We hadden vi.
.1 tentoonstelling hier in Hengelo een mogelijkheid direkt
op de mogelijke leverantie in te spelen. Ook de vredesweek was dichtbij, dus we
hadden genoeg aanknopingspunten om met de korvettenleverantie aan de slag
te gaan. Dat hebben we gedaan en doen wij eigenlijk nog steeds. De korvetten
vormen een speerpunt. We blijven de dagelijkse gang van zaken volgen. Dat is
op zich niet spektakulair, maar het vergt de nodige aandacht en moeite alles bij
te houden.
— Welk einddoel stelt de werkgroep zich voor ogen?
+ Ons einddoel is niet Signaal van de baan, maar de omschakeling van Signaal
van de militaire naar de civiele produktie onder arbeiderszelfbeheer. Dat betekent, dat we ons op allerlei terreinen begeven, waar akties voor het socialisme
aan de orde zijn. Signaal kunnen we niet isoleren in de samenleving en ook akties
rond Signaal kunnen we niet isoleren. Er zijn alleen bepaalde momenten waarop
we akties op Signaal kunnen_toespitsen, als onderdeel in_de brede_strategie voor
een socialistische maatschappij. Je kunt op dit moment alleen marginaal bezig
zijn. Het heeft weinig zin naar buiten te schreeuwen, dat Signaal civiele produkten moet maken.
— Je zou je voor kunnen stellen, dat de Hengelose bevolking Signaal zo beu is,
dat Signaal ervoor kiest zich in een ander land, bijvoorbeeld Marokko, te vestigen.
+ Dat zal zich voorlopig niet voordoen, omdat de graad van geschooldheid zo
hoog is, dat dit bedrijf een van de laatste industrieen zal zijn die zich uit Nederland kan verplaatsen, tenzij het alle hooggekwalificeerde werknemers meeneemt. Wat Signaal wel kan doen, is de grens overtrekken, naar Duitsland toe.
Men heeft in Gronau een fabriek waar het minst interessante deel van de produktie plaatsvindt: assemblage van iets dat in Nederland volledig voorgebakken
is. Om de wens van Duitsland naar kompensatieorders enigszins tegemoet te
komen, heeft men dat bedrijf in Gronau opgezet. Het gaat niet om overheveling
van echte produktie.
— Jullie hebben straks over de vakbonden binnen het bedrijf gesproken. Wij
hebben met de FNV gesproken en die zei, dat niet de direktie verantwoordelijk
is, maar de regering en het parlement. Daarvan moet de verandering komen.
Hoe is de relatie met de vakbonden?
+ Formeel is er geen relatie. Maar er zijn wel individuele mensen die zich als
vakbondsvertegenwoordiger binnen het bedrijf manifesteren en met wie wij persoonlijk een zeker kontakt hebben. Maar we kunnen niet zeggen, dat de werkgroep Signaal op een bepaald moment een vergadering heeft met de bedrijfsledengroep van Signaal. Zodra het specifiek gaat om het karakter van Signaal, is
het nog steeds niet mogelijk een officieel gesprek te hebben met de vakbonden.
Hoewel het waarschijnlijk ook nog nooit echt geprobeerd is. Het ontbreekt ons
op dit moment aan mankracht om zo'n gesprek goed voor te bereiden en er inhoud en een vervolg aan te geven.
— Jullie hebben het idee, dat het standpunt dat ik van de vakbonden weergaf,
klopt?
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+ Ja. Ik denk.dat de werknemers dat van de direktie aangepraat krijgen en
dat de vakbonden dat van de hedrijfsledengroepen napraten. De distriktsbestuurders prate!' met hun mensen in het bedrijf en dan krijgen ze dit verhaal te
horen. Het is gewoon het verhaal van de mensen binnen het bedrijf. Maar die
mensen komen er ook niet uit zichzelf mee. Het wordt hun dagelijks door de
direktie van Signaal in allerlei geschriften als Signaalflitsen ingepeperd.
Ik vraag me af. in hoeverre de vakbond het kan verkopen dat de wapenindustrie
de verantwoordelijk held van de regering en het parlement is. Dat is gewoon niet
zo en dat weet men ook best goed, denk ik. Waarom geldt voor Signaal wat niet
voor andere bedrijven geldt? Als in andere bedrijven iets misgaat, wordt de hedrijfstop als de grote schuldige aangewezen. Waarom zijn bij Signaal plotseling
de regering en parlement verantwoordelijk?
Doorenbos juicht het toe, dat de staat een kommissaris bij Signaal heeft. De
staat oefent zo kontrole op het bedrijf uit.
+ Zo'n kommissaris is een legitieme facade. Signaal kan nu zeggen. dat het
door de staat wordt gekontroleerd. Je moet het echter omdraaien. De staat kontroleert Signaal niet, maar Signaal heeft via de kommissaris invloed op de staat.
Zo werkt dat. Geen enkele regering tot nu toe heeft omschreven, wat het doel
van de kontrole op wapenproducenten is. Afgezien van de vraag of er wel of
geen kontrole is, is er geen duidelijkheid over de vraag, op welke punten gekontroleerd moet worden. Ik denk, dat het heel belangrijk is, dat de kommissaris
van de staat er is, want die kan zien wanneer er op regeringsniveau ontwikkelingen gaande zijn in de richting van vernieuwing van militair materieel. Hij kan
dan direkt aan Signaal doorgeven, dat er bepaalde dingen op handen zijn.
— Er zitten mensen van de vakbeweging in de nationale adviesraad voor de
militaire produktie.
+ Die mensen zeggen doodnuchter, dat ze zich niet meer met het uitganaspunt
bemoeien als de-politieke beslissing gevallen is een bepaald militair produkt aan
te schaffen. Dan is het voor hen zaak zoveel mogelijk werk binnen te krijgen. Dit
standpunt lijkt aeheel waardenvrij. maar is in feite ontzettend systeembevestigend en krom. Ik geloof, dat de vakbonden zich moeten realiseren waar ze mee
bezig zijn. Op het ogenblik bemoeien ze zich niet met de werving van orders. Ze
bekijken alleen welke order de meeste werkgelegenheid oplevert. Ik vind. dat
de vakbeweging erg moet oppassen.
— Denken jullie dat er langzamerhand iets verandert in de houding van de
vakbonden?
+ Door de toenemende diskussie over de bewapening in het land gaat de vakbeweging langzaam. heel langzaam iets om. De vakbeweging is echter een heel
log apparaat. De vakbeweging heeft jarenlang de mensen in de wapenindustrie
gesteund. ze heeft steeds gezegd, dat de wapenindustrie een goede zaak is. Ze
heeft haar eigen leden nog lang niet mee: misschien moet die diskussie nog wel
tien jaar in eigen kring gevoerd worden, voordat de vakbeweging iets aan haar
beleid ant veranderen. De vakbeweging moet het op de langere termijn bekijken. Ze moet leren inzien, dat de produkten van bedrijven als Signaal tegen de
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arheiders en de vakheweging zelf kunnen worden gehruikt. Misschien is de bewapening nu niet direkt gericht tegen de leden van de vakhond hier in Nederland, maar zeker wel tegen de kollega's in andere delen van de wereld.
— Jullie beschouwen de kapitalistische onciernemer als de eerst verantwoordelijke voor de wapenproduktie. Is het probleem van de wapenproduktie opgelost,
als het kapitalisme verdwenen is?
+ Nee, was dat maar zo. Je moet er het militair-industrieel kompleks bij betrek ken. De verwevenheid is heel groot. Het is heel moeilijk de schuldige aan te
wijzen. Er liggen overal lijnen. Daarom is het goed op allerlei momenten de
diskussie aan te gaan over bewapening en ontwapening, de kernwapens etcetera.
Overigens is de waarde van al ons werk en de verandering die erdoor ontstaat.
maar heel betrekkelijk. Het enige, dat je bij Signaal ziet, is dat het zich steeds
meer begint te verdedigen, dat het erop wijst dat er steeds meer civiele produktie
komt. Pijnlijk is. dat alle civiele produktie in Apeldoorn zit. Signaal vreest, dat
er steeds meer weerstanden tegen het bedrijf ontstaan, als er alleen maar wapenproduktie in Hengelo plaatsvindt. Het kan dan gebeuren, dat minder mensen
voor vakatures te krijgen zijn. In bepaalde sektoren heeft Signaal nu al erg veel
moeite om personeel te krijgen.

Deze militair beproeft een radio zenderlontvanger voor telefonie, ontworpen en gemaakt door de Hoofdindustriegroep Telecommunicatie, in Hilversum
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1.

Een bedrijf als Stork heeft een tijdje geleden voor de marine gewerkt. Toch
richten jullie je vooral op Signaal. Waarom?
+ Stork zit in het ontwerpbureau Nevesbu, dat ontwerpen maakt voor alle marinevaartuigen. Het heeft ook het ontwerp gemaakt voor de drie korvetten.
Rijn-Schelde-Verolme (RSV) zit daar voor 70-80% in, Signaal voor 10% en
Stork zit er ook in, vanwege de scheepsmotoren. Over het algemeen zeggen wij:
Signaal is per definitie gericht op militaire produktie. Het heeft een ontwikkelingsafdeling van 800 mensen die zich bezighoudt met het ontwerpen van militaire strategieen, produkten en objekten. Stork is niet per definitie gericht op militaire strategieen. Het is min of meer passief bezig; als het de kans krijgt scheepsmotoren te leveren, ook al is het een militair projekt, dan doer het dat. Stork
heeft met de opzet de markt op militair gebied uit te breiden, Signaal wel. Signaal is een duidelijk stuwende kracht in de wapenwedloop. Heel konkreet zou je
het zo kunnen zeggen: RSV bouwt boten, Stork zet er een motor in, maar zodra
Signaal er vuurleiding op zet, wordt het een oorlogsschip.
— Een paar jaar geleden hebben jullie ervoor gepleit, dat Signaal een order
voor walradar fangs de Nieuwe Waterweg zou krijgen. Waarom hebben jullie
dat gedaan?
+ Het paste binnen onze strategic om Signaal meer civiele produktie toe te delen.
Is dat toen door de werknemers gewaardeerd?
+ Ja. Wij kregen zelfs een brief van iemand die vroeg waar we bleven. Toen
konden we een kopie sturen van onze brief naar de Rotterdamse gemeenteraad.
Dat is als een lopend vuurtje door het bedrijf gegaan. We werden ook op straat
aangesproken door mensen die achter onze brief stonden.
— Heeft de direktie gereageerd?
+ Niet officieel, maar in een vergadering van de ondernemingsraad van Signaal — we hadden ook daarnaar een afschrift gestuurd — werd gezegd, dat zelfs de
werkgroep Signaal achter de order stond. We hebben toen heel veel medewerking van het bedrijf gehad bij het zoeken van informatie over de walradar. We
kregen daarbij geen informatie over de militaire projekten van Signaal.
— Jullie krijgen het personeelsblad Signaalflitsen?
+ Nee. We hebben wel eens een gesprek gehad met de voorlichter van Signaal, de heer Hozee, en hem er toen ook om gevraagd, maar het was voor ons
onmogelijk Signaalflitsen te ontvangen. Hij heeft ons toen beloofd, dat we het
bedrijf nog eens van binnen zouden mogen zien, maar die belofte is nooit gestand gedaan.
— Er worden dus dingen bij Signaal geheim gehouden?
+ Ja. Men motiveert dat door te zeggen, dat de klanten het eisen. Maar zo
kunnen ze natuurlijk alles geheim houden. Klanten eisen geheimhouding over
het produkt, want de potentiele vijand van die kiant zou er anders wel eens kennis van kunnen krijgen.
— Hebben jullie het gevoel, dat de werkgroep in de gaten gehouden wordt?
Een van jullie heeft eens gezegd, dat een pak vredeskranten hier in Hengelo was
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opengemaakt. Hij vermoedde, dat dat met redenen was gebeurd.
+ Dat is een verhaal apart. Al onze pakketpost die hier op dit adres aankomt,
is opengemaakt. 1k heb het de laatste drie jaar niet meegemaakt, dat een postpakket ongeopend hier arriveerde. 1k heb de indruk dat er mensen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij de PTT werken of dat de PTT-ambtenaren informatie verzamelen voor deze dienst. Maar dat is niet aan te tonen.
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Economic conversion misses the point
Twenty-five years of efforts to convert military inclustries to civilian pursuits
have borne little fruit. To reverse this pattern will require addressing local
concerns in the broad context of federal economic and national security planning.
by Gordon Adams

E

CONOMIC CONVERSION has come to a dead end.
While the idea of converting a defense-oriented facility
from defense production to a commercial activity is a good
one, its realization is impossible as currently framed.
Arms control and peace activists often use the concept
of economic conversion as a way out of the dilemma that
stopping the arms race will dep-ive workers of jobs and
communities of economic livelihood. The conversion alternative is supposed to provide hope and the opportunity for
workers and communities to take control over their own
economic circumstances at the local level, when these may
be threatened by Washington policy changes. Activists also
point to the pressures exerted by local dependence on military spending as a driving force behind the arms race—
and the drain of such spending on the federal budget and
on the U.S. economy as a whole—as further arguments for
conversion.
Yet nearly 25 years of analysis, organizing, and legislative
effort aimed at local conversion and national legislation—a
campaign often supported by this writer—have borne little
fruit. A close examination of this failure would suggest that
the context for such work must be enlarged to include
genuine concern with federal spending priorities and with
the direction of U.S. economic and industrial development
and change. Unless this change in view takes place, conversion advocates will cause successive generations of activists
and legislators to beat their heads against an impossible,
utopian wall.
SEVERAL EXAMPLES of failure, some of which have
actually been cited as economic conversion successes, are
worth noting:
• Several years ago the religious witness approach to
confronting the nuclear issue at the General Dynamics shipyard in Groton, Connecticut was replaced by the Trident
Conversion Campaign. Focusing on the dependence of
roughly 20,000 area workers on SSN-688 nuclear attack
submarine and Trident submarine contracts, Organizers
sought to make contacts with the local community and with
the shipyard work force to plan conversion and diversification in that military facility.
Today, although an active state-wide conversion campaign continues in Connecticut, the Groton effort has
clearly been abandoned. Each time an SSN-688 or Trident
Gordon Adams is the director of the Defense Budget Project in
Washington, D.C.

submarine is dedicated, newspaper stories again focus on
the peace witness protests of opponents of these two submarine programs. There is no discussion of local conversion activities, and the Navy contracts continue.
• A strong effort was made in the early 1980s to organize
alternative use (conversion) planning for the economically
troubled Douglas Aircraft plant in Long Beach, California.
Although the plant seemed a ripe candidate for conversion
work, the possibility of a new defense contract— for the
C-17 cargo plane—has largely put an end to the campaign.
• Christopher Dodd, now a senator from Connecticut,
sought to introduce in the late 1970s a Defense Dependency Act to provide funds to communities for conversion planning and economic diversification, through the Economic
Development Administration. No part of this act was ever
passed by Congress. A similar fate has regularly befallen
the conversion legislation initially proposed 15 years ago
by former United Automobile Workers president Walter
Reuther, supported as the McGovern/Mathias bill and now
known as the Weiss bill (HR 229). (A scaled down concept
exists in the Mavroules bill [HR 1066].) Conversion legislation is no closer to passage today than it was in 1970.
• An amendment to the 1985 defense bill sought to
create an economic conversion office in the Pentagon. The
Pentagon responded with a lengthy document on economic
adjustment and conversion which concludes that conversion
is impossible, far too expensive, unrealizable, and unnecessary.' The Congress is unlikely to override this conclusion,
right or wrong.
• The Lucas Plan in England is frequently cited in the
United States as a successful conversion effort: workers and
analysts actually prepared alternative plans and projects for
the factories of Lucas Aerospace Corporation. The plan was
drawn up but was rejected by the Labour government and
by Lucas's management. It is now scarcely discussed, even
by the trade union movement.
• Some U.S. trade unions— for example, the United Auto
Workers and the International Association of Machinists—
have made important commitments to economic conversion
on the national level, but no local conversion plans have
grown out of those pledges, let alone been impleMented.
• Conversion efforts at specific arms manufacturers are
often discussed. Kaman Corp. of Connecticut, which turned
to manufacturing guitars when Vietnam War spending declined, is again today a major Pentagon helicopter contractor. Rohr Corp. and Boeing Corp. tried light-rail vehicles
and failed. Grumman has repeatedly failed at commercial
ventures, from health equipment to buses to food contain-
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ers. The Defense Department's conversion report notes that
few examples of successful conversion, planned at the local
level, can be found.
• The recent diversification assistance law in Connecticut created a Connecticut Product Development Corporation, designed to provide funds to defense-dependent companies for commercial product development. The four firms
it has helped (with a total of $278,500) had only .008 per(
of total Pentagon prime contract dollars in Connecticut
in 1982. A report notes that the state corporation's role in
assisting economic conversion has been "nearly nil."2

THIS INCOMPLETE list should give pause to any
organizer, advocate, or legislator. Why has this logical effort
encountered such a record of opposition and failure? The
major reasons for this dismal record could help point conversion energies in a more fruitful direction.
Many of the most vociferous advocates of economic conversion are not primarily concerned about the health of the
U.S. economy. Conversion advocates may have good intentions, but their motives are often mixed. They are selling
an arms control message to those who most directly benefit
from arms spending and are looking for some link. Their
primary concern is not local economic change, but the conversion issue seems to provide a way out of their dilemma:
ending the arms race means ending someone's job; promis-

ing an alternative, converted job solves this problem, at least
on paper. Unfortunately, few of these advocates have credibility or experience as economic planners, any local planning track record, or, consequently, credibility with defense
communities and workers.
The conversion message often carries an implicit and incorrect assumption about the source of support for the
nuclear arms race. The target of the message is communities and workers involved ii defense production. The unstated, perhaps even unconscious, assumption seems to be
that if one could just break the economic link between the
arms race and local communities and workers, an important piece of the political structure that supports'the arms
race would fall away and the arms race itself would be easier
to end. This assumption does a disservice to those who
work in the defense industry and violates sound political
analysis.
Defense workers and their communities are not central
props to the nuclear arms race; that race originates and is
sustained by decisions made at much more central levels
in the government. Defense workers and communities are,
in fact, "dependents" in much the same way as people who
work in agricultural communities are dependent upon agriculture and the international wheat market. They do not
create the wheat market; communities and workers in
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defense do not create the arms race. By searching for an
economic handle on the politicaroblem, conversion advocates unfairly single out residdnts of defense-dependent

**unities.
The detrimental effect of the arms race on the economy —
a link which is questionable on the national level— is belied
by empirical experience in defense-dependent communities.

con.

Military spending and defense production, the argument
goes, are the heart of what is wrong with the U.S. economy:
the source of inflation, unemployment, productivity decline,
and loss of competitiveness. Planners, policy-makers,
unions, and communities, conversion advocates argue,
should take note; only conversion will point the way out
of this dramatic problem. This argument is, at best, overstated and, at worst, incorrect. Military spending can create
economic problems. But it is not the primary source of our
economic problems, nor is its impact as negative as this
argument would make it seem.
Defense spending does not in itself lead to high levels
of inflation. The past five years have demonstrated that high
rates of military spending and lowered rates of inflation can
coincide, especially during a major recession. It is simply
not true that more defense spending means a loss of jobs
or fewer jobs in the economy, if one takes a close look at
all forms of defense spending (contracting and Pentagon
jobs) and examines all types of employment created by that
spending (direct jobs, subcontractor jobs, and "multiplier"
jobs in the economy).3
The argument that defense spending has a negative impact on technology and productivity is also unconvincing.
Investments in defense technology, it is argued, mean that
some other form of technology is slighted. To quote a Connecticut peace group: "Besides eroding basic civilian industries, military production tends to scare off other non-military manufacturing which cannot compete for talent with
government subsidized wages."4 This makes no sense,
however, to people working in new U.S. industries such as
computers, biogenetics, or new electronic circuitry. Americans can clearly trace developments in such commercial
technologies as jet engines, airplanes, computers, optics,
communications equipment, lasers, composite materials,

and microcircuits directly back to Defense Department investments in technology.
Conversion advocates even argue that defense-dependent
communities and workers are on a direct course to economic disaster, that they suffer, in some sense, from this
economic condition. According to the Connecticut group,
"The permanent war economy has sapped Connecticut's
productive strength by eroding basic civilian industries such
as consumer electronics, machine tools, steel, brass and
textiles."'
While this is good rhetoric, it is not good local economics. As the current military buildup has proceeded, communities dependent upon defense spending have, in general,
thrived and managed to avoid the worst of the economic
recession. Defense dollars employ people who usually like
their jobs, earn incomes, and spend their money in the communities where they live, to the overall benefit of the local
economy. The conversion version of economic reality flies
in the face of experience in many of these communities.
Where communities have declined over the long term, that
decline can be traced to far more fundamental economic
changes than military production: cheaper overseas labor
and sources of supply, an overvalued dollar, uneconomic
corporate structures.
While choosing defense spending as a preferred form of
federal expenditure may have some negative economic consequences, these have been vastly overstated. The issue is
not the harm that occurs from defense spending; the economic models clearly disagree and defense comes out looking
economically neutral. Rather, the issue is one of political
choice: defense spending helps a certain kind of economy
develop. Do Americans prefer other technologies, other
kinds of jobs for other workers in other industries in other
parts of the country? Is there a way to create a healthy
economy that provides employment to all who can and
want to work? These policy issues and political decisions
need to be answered in the political arena; economic models
will not provide political answers.
Conversion advocates have made a self-defeating choice
of organizing strategy. An organizer seeking allies on arms

control and peace issues in a local community would normally look for those who would be convinced that further
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acceleration of the arms race is dangerous and reducing the
defense budget is vitally important. It makes little sense for
an organizer to approach the toughest target first: those
who directly benefit from Pentagon spending. It is hard to
imagine a more frustrating strategy, with clear implications
for activist "burnout": no victories, no sense of momentum,
and an immovable object as an organizing target.
Serious, well-intended conversion organizers may be striv' for saintly ineffectiveness instead of victories, because
the strategy has not been thought through. Defense workers, like any other workers, will only be responsive when
they are presented with a much broader economic alternative that promises real growth, real employment, and real
economic security. The issue is not conversion but economic
policy.
The conversion legislative strategy puts its supporters in
an inherently marginal political position. After years of effort in Congress, bills remain in still water. This just might
be because the legislation directly benefits such a tiny and,
frankly, privileged part of the American labor force. A
special program — retraining, relocation allowances, unemployment benefits, pension, and health benefits portability
—for, statistically, white, 48-year-old, highly skilled, highly
employable male workers in the defense sector might be
difficult for other parts of the labor movement to support.
Some 15 million Americans have no job, or have a lower-

paying one than they used to; most of these people have
not the slightest hope of getting a job in the defense sector. They are, statistically, black, 24-year-old mothers of
two children living in the middle of cities. The problem is
one of political tactics and strategy. Does it make sense to
construct a narrow bill, providing benefits all would like
but few will have, and expect members of Congress who
do not represent those workers to support the effort?
Conversion advocates are presenting their audience with
a negative message containing promises they cannot keep.
They are telling defense workers: "My goal—ending the
arms race—could cost your job. While I cannot provide
legislation or funding to back it up, I want you to help me
define a new job for you." Aside from a rare few convinced
workers often cited in success stories, the vast majority of
defense workers react predictably: "Not my job, you don't!
I'd rather keep it."
Typically, this problem arises out of organizing strategy:
the desire to work in defense-dependent communities to
reverse the arms race. But local jobs depend on defense
spending. The organizer then seeks an answer: This type
of work and this type of economy are bad for you; do something else. I can't, says the worker. Then let's create a local
plan and pass a law to solve this problem, the organizer
responds. You will work on the local alternative use plan
and the law will provide the secure economic transition that
will get you to the new job.
Meanwhile defense budgets continue to grow, pouring
in funds at the local level. Things do not look so bad to
the worker or the communities, while other potential allies
(community development activists, budget priorities groups,
business) wonder why the arms control and peace organizers
are preaching to the hardest part of the stone wall. Even if
the local plans are developed, they cannot be implemented;
and the national law cannot be passed. False promises are
the organizer's nightmare. Only the hardy stay the frustrating course; the rest burn out.
Conversion cannot promise jobs. On the contrary, it
seems to threaten jobs because the program supported by
conversion advocates offers Rio visible alternatives to defense
jobs. Conversion organizers have faced this contradiction
for 20 years without a solution.

T

HE ALTERNATIVE to conversion is to take economic issues seriously on their own terms and to build coalitions with others concerned about the same issues. A partially disguised real world parable may help point the way:
Imagine that arms control and peace groups want to plan
a conference on military spending and conversion in an area
with a major nuclear weapons production facility. Arms
control would mean the end of work at that facility, and
the local group wants to talk about conversion. The conference organizers' problem is that nobody but the true believers will come. They will talk to each other and bemoan
the fact that those with real influence over local economic
decisions are mostly absent. The decision-makers will be
scared away because the message of the conference is threat-
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ening and the organizers' motives are clearly mixed. Because
many supporters came and a good discussion was had, the
conference will be called a success, but nothing will have
changed.
Instead, this conference might focus on the future of the
local economy as a whole, with no emphasis on conversion
at all. There could be panels on the future of tourism in
the area, on new agricultural markets, on manufacturing
investment alternatives, and on the impact of federal spending on, the local economy. The nuclear spending issue could
be subsumed in this larger context. Local decision-makers
would actually participate in the planning process because
the context is more general and more positive. The conference could hardly avoid the nuclear funding issue, since it
is part of this context. But in the larger framework, with
potentially positive alternatives, people could see where
there is hope and promise, where there are problems, and
what they could do.
The problem posed by conversion advocates is, in fact,
a small facet of a much larger dilemma: how to develop
and handle economic transitions in a way that is fair to all.
The U.S. economy goes through many transitions every
year, some of them brutal. The steel industry is shrinking;
the automobile industry shook out 250,000 workers; what
was once called the Midwest is jokingly described as the
"rust bowl." Economic adjustment is a major problem generally handled in an inadequate and wasteful way. Economically productive resources are thrown away, with no retraining or relocation benefits, while taxpayers spend billions on low-income programs that maintain living standards but do not provide employment.
This wider problem provides the context for adding a
genuine economic dimension to the definition of national
security. Conversion advocates should deal with local economic diversification and planning for all communities, not
just communities that depend upon defense spending.
Many communities want to diversify and end their dependence, whether on agriculture, high technology, automobiles, or defense. Here one can find a number of success
stories, carried out with the cooperation of business, communities, and labor, leaving healthier local economies no
longer totally subject to the shifts of economic misfortune
in a monoculture.
Long Island is a good example. Over the past decade,
through the ups and downs of military spending, this twocounty area has gradually developed a diversified local
economic base. Military spending changes do not send
shudders through the local labor force and community the
way they once did. Arms control and peace advocates need
to learn from this kind of example and to begin to work
with those who live in, plan, and employ in local areas:
the bankers, the financiers, the planners, the Chambers of
Commerce, labor, shopkeepers, and so forth. A wider planning and diversification coalition, with a wider economic
goal, can easily include discussion of military spending.
Developing a broader local economic agenda also means
that local advocates need to be aware of the links between

the local and national economies. As the Pentagon's recent
conversion report notes, some communities have survived
the closing of bases or the ending of defense contracts because the national economy was healthy. When the national
economy is growing, it is easier to find investment resources
and new employment opportunities. Local economic diversification and transition planning are tied to national economic policy.
One particular part of national economic policy that is
important in this context is sometimes described as industrial policy. Unlike most industrial countries, the United
States has no official policy per se to deal with plants, communities, and workers in transition. To the degree that a
federal industrial policy exists today, it is carried out in a
fairly concealed and disorganized way by the Defense Department itself. The Pentagon subsidizes independent
research and development spending by contractors, provides
direct research and development contracts, gives contractors
interest-free capital, builds many plants, subsidizes new
manufacturing technology in defense plants, funds advanced
research projects to invent new technology, tells companies
when they must compete, and provides them with termination costs when a contract is ended prematurely. While one
may not want the Pentagon to run national industrial policy
for the economy as a whole, the existence of these programs
demonstrates that such a policy is possible.
The search for a broader policy framework, with local
and national dimensions, necessitates one other change in
conversion strategy: to understand and become involved in
the debate over federal budgetary and spending policies.
Organizers must ask who needs jobs, where those jobs are
needed, and how they can be facilitated through federal
spending policy changes. These are broad issues for people concerned with peace and arms control, but they open
up the opportunity for wider coalitions. The resources for
economic development, transition planning, and job creation are in the federal budget.
Such a broad approach, taking U.S. economic problems
seriously, means one no longer needs to use conversion
issues as a selective subterfuge for gaining access to wider
constituencies of support. Rather than trying to win support for arms control through economic arguments, arms
control and peace advocates ought to be, arguin national
on their merits. Economic security is part
securit
of national security. It can only be addressed with any hope
of success in a far broader framework than that of economic
conversion.
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