
train ng 	meth e d ra 



Lefti cin 	ce.1 	d 

t-3  din 	v., cr men 

en 	m °oh chtip p 

eerndi;ri 
J.) 

t..,71h6,Een 

toor d en door bek..., or' er 

a in dere beEnAk.arieri 



-1- 

Training'in-Meth'Medura van f979 e- 1983. 

Voordat we Uevertellenever de trainingen van de laatste vijf jaar in 
Meth Medura, wilien we lets. over onze geschiedenis zeggen en het begin 
van ons werk in 1974. 

Meth Medura-ontstond vannit werk in een nieuwbouwwijk in Amerefoort. 
Dit werk richtte zich op het mogelijk waken van ontmoetingen tussen 
mensen, Zodater,een gemeenschap gebaseerd op de dagelijkse ervaringet 
kon groeien. 
Het was zowel gericht op een open, vrijbliivende ontmoetina als op een 
diepet kontakti  waar persoonlijke ervaring gedeeld kon warden. 
Daartoe werden door de mensen die in de wijk woonden verschillende 
aktiviteiten georganiseerd: een welkomstgroep voor nieuwe bewoners, een 
hulpdienst, een milieugroep, die in die wijk van beton een natuuriijke 
tuin aanlegde. Een groep totWverWerking, een psychiatrie-groep, die 
vooral ruimte wilde maken voor de terugkeer van psychiatrische patienten 
in de wijk, en een koppelprogramma met een dorp in Sri Lanka, een ontwikke- 
lingsland. 
'Bet werk werd gekatakteriteerd doer de woorden: mensen voor mensen. 
We wilden de bestaande kieven tussen-Mensen 
overbrUggen, kloven gebaseerd op klatte, sekse, 
ras, godsdienst,ePolitieke overtuiging. 
We probeerden een ruimte te maken, waarin 
Mensen konden ervaren dat ernttssen'hen onder-
ling verband bestond en ook tussen hen en de 
wereld. 
In de loop der jaren groeide het werk en ook 
de gedeelde ervaringen. Langzaam kwam er een 
gezamenlijke geschiedenis op gang. 
Natuurlijk gebeurde dit niet zonder problemen 
en konflikten. En oak lang niet iedereen 
in de wijk deed mee. Maar toch ontstond er 
een gemeenschap van mensen, die ondanks bun verschillen oog hadden voor 
ieder's eigen waarde en in staat waren bij te dragen aan de hele gemeenschap. 

Hier liggen onze eerste ervaringen met training. Mensen hadden er behoefte aan 
meer te weten over het leiden van bijeenkomsten, zodat ieder zich er optimaal 
'bij betrokken voelde. Ook'Wiiden zij echter lerenlUitteren, inzicht krijgen 
in groepsprOcessen, cooed vatten om overheersende mensen hun pleats te wijzen,enz. 
Onze eerste trainingen waren voornamelijk hierop geriCht. 

Wat ervoeren we als sleutelprobiemen in  de samenleving tijdens ons werk dear?  

We voelden steeds sterker, dat konflikten tussen mensen en groepen een 
breekpunt in de samenleving zijn. Speciaal in Zo'n open situatie als eon 
nieuwbouwwijk. Ala mensen het niet met elkaar eens waren of zich ergerden, 
dan kwamen ze gewoon niet mess. Ze koten er liever voor de bestaande 
kloven:in stand te houden dan het met-elkaatnuit te vechten. 
Meth Medura prebeerde 'andere manieren te ontwikkelen om met konflikten to 
werken. Het belangrijkste daarbij is, dat. mensen aanbliiven en niet 
wegIopen. Dit leidde ons in de richting'van geweldloosheid en 
geweldloze konfliktoplossing, zowel in groct als in klein verband. 
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We ontdekten, dat wederzildse hulp tussen mensen noodzakelijk is. Onze 
samenleving is zo georganiseerd, dat mensen geisoleerd en verdeeld worden. 
We begonnen met steungroepen, waarin mensen elkaar ondersteunen en helpen. 
Dit gebeurde door near elkaar te luisteren, elkaar aan te moedigen om to 
groeien en ook elkaar kritiek te geven. Soms bestonden deze groepjes nit 
mensen met dezelfde problemen, soms waren de mensen heel verschillend, maar 
kozen ervoor am hors ervaringen in die steungroep to delen. 

Problemen rend kernenergie, bewapening en vervuiling brachten ens bij 
geweldloos protest en vormen van verzet tegen onmenseliike ontwikkelingen. 

De situatie in(Sri Lanka et andere ontwikkelingslanden riep de vraag near 
onze eigen  levensstajlwakker en we probeerden simpeler te'leven. 

Gebaseerd op de ervaringen in de nieuwbouwwijk, merkten we dat training 
nodig was in: 
- geweldioze konflikt-oplossing. 

steungroepen. 
- geweldloos verzet tegen ontwikkelingen in de samenleving 
- een andere levensstij1, waarin we onze verantwoordelijkheid met betrekking 

tot de situatie in de wereld vormgeven. 

Meth Medura ontstond vanuit de dagelijkse ervaringen, die ons inzicht gaven 
in de totale samenleving. Meth Medurawil een pleats zijn veer experimenten 
met nieuwe manieren van samenleven. Een plek waar verandering van ons 
persoonlijk leven samenhangt met verandering van de samenleving. 
Onze aktiviteiten zijn gericht op heelwording. Die heelwording betekent 
verzet tegen onrecht en onderdrukking, het ontwikkelen van. alternatieven voor 
bestaande strukttiren en de heelwording van mensen, 

MothMedura is zowel een leef- als een werkgemeenschap. Sinds maart 1979' 
is Meth Medura gevestigd in een oud klooster in Amersfoort met kamers veer 
mensen van de leefgemeenschap en ruimte cm to werken met groepen van 20 - 30 
mensen. Gedurende de laatste vier & vijf jaar was de belangrijkste aktiviteit 
van Meth Medura de ontwikkeling van training in oeweldloze sooiale verandering 
en geweldloze direkte aktie. 
De mensen, die or woonden, waren betrokken in verschillende vormen van 
geweldloos verzet, vooral tegen kernenergie, kernwapens en militairisme. 

Hoe werd training zo centraal in On work?  

Vanaf 1978 zijn we niet meer direkt betrokken bij het Work in de nieuwbouwwijk. 
We voelden, dat we ons meer moesten konsentreren op mogelijkheden em onze 
inzichten en vaardigheden te spreiden. Training,isdaartoeeen weg. 
Veel van ons werk is ondersteuning van kleine, plaatselijke groepen, zodat 
zij sterker warden en in staat om te vechten voor een andere, menselijke 
samenleving en tegen de krachten, die belang hebben bij het in stand houden 
van een onrechtvaardige en liefdeloze samenleving. 

Hoe entwikkelden de trainingen zich in de afgelopen vijf jaar?  

Voor elle trainingen, die we in Meth Medura gaven, was het belangrijkste 
de verbinding tussen persponlijke en•sociale verandering, 
We benadrukten dat beide deel zijn van hetzelfde proces en dat zij 
gelijktijdig gebeuren. Dat heeft aan de Meth Medura'-trainingen een eigen 
kleur gegeven:I Veel groepen maken een of/of keuze: of je doet'akties, 
Of je werkt aan persoonlijke groei. Voor ens is en was de verbinding tussen 
die twee uitgangspunt. 



Onze eigen ervaringen leren ons over de struktrAur van de samemleving en. 
onze persoonlijks verandering is eon basis your een nienve samenleving. 
iris we veehten teg'en of kwaad in. de samenleving, vinden we dat: terug 
in ons eigengedragen.dat van andere,mensen. 
Het persooniijke is politick en amdersoi!n. . 

Doze, keuzevoor.zowel r persoonlijke els maatschappelijke vprandering-heef;t .  
one eeq.soOrttussenplaats gegeven inhet.Nedvan socialeverandering..-- 
en vredesbeueging. 	• - 	•, 
De meer aktivistische, 1)olitiekgeorienteorde,qroenen_yondem onzetrainiagen 
to zacht, de oroepen die moor-gericht waren op persoonlijke verandering 
vonden de nedr4)( op sociale veraadering te•radikaal en beangstlgend. 
Dit betekende in do praktijk,. dat we vrij waren -on. met- nieuwe vormen—,_ 
te experimenteren envegem to zoeken..om eanvorandering te .werken, waa.rin 
zowel mensen en loAn.gevoelens,belangrijk waren ale  de 'v.1-sie op wat or • ' 
mis is in de sFmenLeving..We groeiden in visie door onzeagies in de. .- 
samenleving. 

Er van de belangrijke invloeden  
trainingen iseen reis geweeEito. .d Yvonne.  
in 1978/1979 maakte! near de Verenigd.-Tt.twrEn 
em de amerikaanse vredesbeweging.te leren 
kennen. Vooral door het werken met Movement 
for a new society en het Philadelphia life 
Center.hehbem onze vaardighedenen ens; bew-ust-
zijn over hot belang van trainingen in het 
werken aan verandering eon toot gegeven; 
in 1979 waren or in Nederland heel. weimig 
groepea, die training gaven in geweldloze 
sociale verandering en geweddloze direkte aktie. 
De Volkshogeschool in. Havelte oaf moor alqvmene 
kursussen in geweldloosheid, en het Centrum 
voor Geweldloz:e,  Weerbaarheid gaf training in:: 

omgaan met aoressie. 
We wistem niet precies wat veer ens de beste manier was 051 met training 
to werken. We wilden rechtstreeks met mensen werkem, die akties;deden. en. 
met mensen, die de noodza&c van verandering 7,/oelden. 
Bet idee van geweldloze direkte aktie,was,nog heel uiwow in de anti- ,  
kernenergie- en vredesbeweging. 	 • 
Er waren. in DuitsLand blo3-Aades ne:weest (in,KMTI) en cok to de. Verenigde,  
Staten (in Seabrook), ma.ar in Nederland nog ntet. 	. • ., 	• 	• 
In mei)979 werd de eerste symbolischeLblokkade .bij de,  U..C.N, , Cde uranium- 
verrijkingsfabriek in Almelo. gehouden-dopr,oen groep an. 10 mensen die: 
zichzelf 	noernde -M155a: Atoomketen Nederland)._ Dit leidde tot eon 
g.rotere aktie in oktober 1979 waarin Meth Medura gevraagd werd de vocr-
hercidende training te doen, 
Daarvo6r in maart 1979 craven we een kursus: lerenprotestererL. Zet wa.5 
eon kursus,van zos avonden, waarin we-:vormen.ven geweldlcios protest • 
verkenden. en uktprobeerden. , 
In de zomer van 1979 hadden we kans onze werkwijrze to testen gedurende 
een algemene kursus in geweldloosheid in de- vQ3Naogeschool in. Havelte.-
Ongeveer 20 mensen namen aan doze kursus deelen we trainden hen lit 
gewcidlopsheid, besluitvorming, vormen van etamnsTroepen, omderdrukking 
en bevrijding. 	 .. 

Een van onze problei-nen in die eerste tijd wats-Hom ttit te vinde111: wat„er 
eerst nodig wap en wat daarna kkam. We voelden dat het aodig was,,dat 
mensemvoordat nil een training in geweadlogsbeid kregen, inzicht haddem::: 
in hoe de samenlevlmg in elkaar zit. 



Bovendien moesten menses op het spoor gezetewcrden van wa.  aeweldlooleid 
kan ziin, voordat zij vaardigheden aanieerden. 

In die eerste trainingen stopten we alles mat we iflaten: geweIdloze 
persoonlijke verdediging,,vormen van onderdrukking, aktieevaorbereidivg, 
geweldloze konflikt-oPlaseing, consenms-besluitvorndng, persoonailke 
groei, geschiedenis van de geweldlooSheid, strategie en yieie.. 

Tat' was natuurlijk te veel en we leerden dat we ens- veeEdirekter noester/ 
afsteMmen op de mensen van de groep waaraan we de-Tx-al:fling gaven- 
In april 1980 gaven'we een training: 	(Wij en de nieuwe samenlering) 
We bereidden dit gedurende vijf maandem met zes mevmen voor. In die fii.jd 
besteedden we veel aandacbt aan het delen'vam vaardigheden.turssenan 
zessen. Vier van. de zes hadden nooit 	geseven en we nloesten this 
helemaal awr de basis beginnen 
Voor daze training nodigden we mensen nit, die we vanult versehillende 
groepea kenden en voorwaarde voor deeinane was een duidelijke betrakkene 
heid hij sociale verandering. Met elke deelnemer hadden we een voorgesprek 
am te zien. of de grate lijnvan het programa overeenkvan met bun verwaeltingen. 
In daze training werkten we met patronen van ondardrukking, vnoraI net 
seksisme. We legden een akeent op het delen van vexantwoordelijkheid woor 
de training en voor elkaa/% Er waren. steungroepen tijdens de week en oak 
.werden er seer thearetische achtergrondengeosven over aRties en geweld400sheid. 
Deze training word een. intensieve ervarihg Your alie deeinemersi, We agdtnegen 
nit van onze eigen ervarinc; en het was schokkemd am te entdekken bee we. 
zelf bijdragen aan. het in stand houden van de vereld zoels hij is. 
We zien plotseling, dat de patronen van onderdrukking in de samenLeviag 
door kunnen gars door onze wijze van on.gaan met orvezelf en met elkaar. 
Hier ontdekken we het echte vexband tussen. peecsaonlifiker.-! en sceiale 
yerandering. 

Veer de voorbereidlng van de eerste bIokkade van de 	in Almelo 
in oktober  1979 werken. we met een groepje van acbt aktievcerders„ die 
belangstelling hebben veer trainina Doel :Ls mat moeten menses weten 
veer ze names een aktie kunnen doen? 
Wat moeten ze weten van eikaax, van ziChzelf, van de situatie, van het 
aktieplan, van de besluitvorming tijdens de aktie, van juridisChe 
rechten, van de pantie, van geweidloze zelfverdediging, ens. 
We rAken een programa voor 4dn dag, waar deze dingea lazitten en dat. 
groepen kunnen gebruiken als voorbereiding op de blokkade. 

Op ditepunt komt er eenhogal grot  probleet on de hock kijken: het 
gebrek elan ervaren trainers- 
Er warden wel steeds weer akties gevoend, maar er 2ijn veal te weinig 
menses, die voorbereidende training,  hiervoor kunnen. geven. 

De eerste twee jaar dat we trainingen geven, richten we ens 2owel OD de. 
aktie ze1f ale op het opleiden van niewe trainers, Dit laatste blijkt 
66n van de moeilijkste dingen te aijn. We Maeten voorbereidende aktie-
training geven on het idee van training en goede voorbereiding van aktie 
ingang te does vinden en op datzelfde moment bebben me mensen nodig, 
die de vaardigheden en inzet bebben on training te doen. 
Vancf het begin van errs tra.iningswerk legden we de neduk op een. 
mensen, die - training kunnen geven. 
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Omdat we het gevaar van 'deskundigen. zien en. zoveel mogelijk onze 
ervaringen willen delen. 

Heel langzeam ontstaat er eon groep van trainers, maar ondertussen gaan 
ook de experimenten met geweldloze akties verder, vaak zonder voorbereiding, 
laat staan training. 
De gedachten over eteungroepen, consensus-besluitvorming en basise 
demokratieeverspreiden zich echter snel, maar daarmee is ook een 
probleemOntstaan de gedachten spreiden, maar de mogelijkheden om ze in 
praktijk te. brengenniet. . 	. 	. 
Deze ongelijkheid roept veel, frustraties op en leidt er soms,toe, dat 
mensen dan Ook de:ideeen weer over boord gooien..  
We voelensterk dat:we:meer trainers nodig hebben, near wevoeleheok 
de noodzaak deel te nomen aan de akties van de anti-kernewrgie-beweging. 

In oktober 1980 is er een grote blokkade van de kerncentrale in Doodewaard. 
In de periode van organisatie is er-onenigheid overde-vraag of-de-7ale 
openlijk aangekondigd zal warden ale eengeweldlpze aktie. Tenslotte 

,wordt er een keus gemaakt voor: in principe geweldloos, in pleats van 
principieel geweldlops. 
Het verschil is, dat in het eerste geVal geweldloosheid ale taktiek 
verlaten kan warden, terwijl.principi6e1 geweldlpos betekent dat de 
aktievoerders tijdens de hole aktiegeen geweld zullen gebruiken. 
De strijdeover deze:keuze braeht de.neodzaak van voorbereiding op de aktie 
op het tweede plan. Er starten veel niouwe basisgroepen, die aan de 
aktie meedoen zonder ook maar lets van training gehad to hebben. De meeste 
voorbereidingen met betrekkifig tot aktieplan, aktieverloop, besluitvorming 
zijn onvolledig, 

Op dat moment werken wij nog steeds met B.A.N. 
B.A.N.-groepen nemen dee], aan de Doodewaard-aktie en zij maken de keus 
voor principiele geweldloosheid< Zij zijn echter maar een kleine groep. 
wij kunnen op dat moment niet een trainingsprogramma veer alle aktievoerders 
aanbieden en we besluiten em onze aandocht te richten op de inhoud van. de 
train'ngen en programmas i.it to werken om basisgroepen te trainen. 

   

Vootjaar 1981 schrijven we een handbpek veer. training in geweldloze direkte. 
cek geven we een training voor 

aktie-trainers gedurende drie weekends. Met de groep die daaraan deelneemt 
organiseren we een landelijk weekend voor mensen uit basisgroepen... 
In dat weekend krijgen do trainers een kans om in praktijk to brengen wat 
ze leerden. 	. 
De belangrijkste gebiederein de landeliike,training zijn: 
- wat is geweldloze direkte aktie en hoe organiseer je dat? 
- hoe kun je een basisoroep starten? wat is belangrijk voor groepen die samen 
aktie willen voeren?  

- besluitvorming en consensus in geweldloze direkte akties..  
- gedeeldleiderschao en gezamenlijke verantwcordelijkheid in groepen 
tijdens akties. 

De nadruk in de training voor aktie-trainers lAgt op vaardigneden en inzicht 
met betrekking tot groepsproces, aktief luisteren, begele&den van bijeenkomsten, 
besluitvorming, weet hebben van patronen van onderdrukking zoals seksisme en 
klassismeeen praktische voorbereiding op akties in de vorm van rollenspel. 
Ook het leren werken met rollenspel in eon groep hoort bij de vaardigheden. 



We leven voortdiirend under tijdsdruk:- we schreeuwen o trainer en hebbengmen 
tijd cm ze op te leiden. 
Aan deze eerste training voor aktie-trainers doem 13 mensen me_ OngOVetr 
50 menSendoen mee aan de landelijke training (66n weekend). 
We hadden gehoopt dat deze 50 mensen in staat zouden in o he geleerde 
weer in bun eigen basisgroep toe te passen, maar datbleek heel. moaiiijk. 
Dit had ender andere te maken met eon vooroordeel over leiderschap inde 
anti-kernenergie beweging.. aierdoor werd het bijzonder moeilijk voor mensen 
om leiderschapsfunkties op zich te nemen. Er werd enox'n de. nadra gelegd:op 
gelijkbeid en groepen zcnder leiders. Dit betekende in de praktdjk, dat mensen 
bang warenom in bun eigen groep initiateven te nemen, omoat het niet 
geaksepteerd werd, laat sta.an Ondereteumd.Daardoor konden weel . dingen,, die 
mensen in de landelijke training hadden geleerd niet doorstromen en velem 
voelden Zith gefrustreerd. 	

.1/ 

Na de landelijke training An het voorjear, organiseerden we in de zanier 
juni'181een training van een wcck 
De mensen, ,die hieraannieedoenicomeh zoweL van de training voor aktie-traimers 
als van de landelijke training van hasisgrpepen. In dezetrainingrichten 
we ens vooral op het ontwikkelen van de trainingsvaardigheden van de trainers. 
We werken aan:- consensus-beslUitvorming en het begeleiden van bijeenkonisten; 
hemiddeling4'geweldioze konflikt-oplossing; visie en strategie. 
Heel langzaam ontstaat er een soart netwerk van mensen,"d4e belangstelling hebben 
veer het ontwikkelen-van training. 

Wat gebeurde er in die tijd met de anti-kernenergie beweging? 
DeAteflikten over geweld. - geweldioos werden. steeds duidelijker.. Geweldloosbeid 
werd gekoppeld aan Izachte akties'. En geweld tegen materialen aan hard e akties. 
Training was niet erg bekend en als menses er wel van wisten, word het 
verbonden met geweldloosheid en dus met zachte akties. 

Meth:.Medura konsentreerde zich op train*ng in geweldlozedrekte aktAeen,  
werdcipira  deeL van_diepolar,isatie. 
B.A.N.15-esloot zichzelf in februari 1982 pp: te heffen en deel to worden van 
de bredere'aktie-beweging. B.A.N. had altijd een duidelijke kenne geaaakt voor 
geweldloosheid, een keuze die de bredere beweging niet maakte. Het besluit Pm 

op to heffen, werd vooral geremen pm. een sping in de bewegiug te 
voorkomen.' 
Omdat Meth Medusa haar geweldloze uitgangspunt vasthield, werden we meer en 
maar gezienials6en kant van een tegenstelling„ Nadat BA.N.verdw.enen was, 
was et geen .pIek weer am specifieke geweldioze akties to organiseren. 
We gingen door met onze trainingen, mar we leden order alles waterir do 
beweging geheurde. 

In juli 1981 maakten we ,elan jaar-programma voor traimdngen die we wilden geven. 
Bet is voor net eerst dat we onze trainingen vordelenin'meer algemene 
training year geweldloze akties en•traintrigen in 66n a twee vaardigheden. 
We organiseren weekends over 
- consensus-besluitvorming 
7  gedeeld leiderschap 
7  hetVormen van en werken met basisgroepen 
• bet werken met konflikten en bemiddelen, . 	.  
Oak plannen we weer een week training voor mensen uit,de anti.rkeruenergie beweging 
en nog eon training voor trainers, om- hen te leren werken met 'het iaEiricit,ofak, 
dat we geschreven. hadden. 



In het najaar van 1981 was er een aktie tegen de dumping van atoothafval in 
see. Vroegere B.A.N.-groepen werkten semen met andere groepen on deze 
aktie to organiseren. 
Er waren onderhandelingen met groepen in de beweging over welke groepen 
waar akties zouden doen. De meer geweldloze groepen zouden dichtbij Petten 
zitten, de minder geweldloze dichter bij de haven in. Ijmuiden. 
Tildens de evaluatie van doze aktie kmam er eon voorstel on eon landelijk 
network van geweldloze basisgroepen tegen kernenergie to starten. 
Veel oude B.A.N.-groepen deden hierin mee. 
Doze groepen besloten on de volgende dumping van atoomival in 
tot hoar grate aktie temaken.. Er waren een paar duidelijke punten, die de ,  
aktievoetdersMbestenondersehrijvet 

- we doen een direkte aktie, d.w.z, dat we het atoomafvar echt 
tegenhOuden op zijn weg naar de zee. 

- de aktie is geweIdloos,' 	dedeelnemers gebruiken alleen hun. eigen 
lichaam als verzet en Been materiaal. 

- we werken in basisgroepen en ieder die meedoet moet bij eon basisgroep 
horen. 

- voor en tijdens de-aktie nemen we besiniten met consensus. 

Oak de groep 50
+ 

tegen korngeweld deed mee in de aktie. 
Meth Medura was intensief hetrokken bi.j do voorbereiding. 
Zowel in het ontwikkelen van het aktieplan,,  ale in het onderhandelen met 
die gteepen, die niet oor geweldloasheid kozen. Mensen uit one huis zaten in 
de peregroep, in do 50 groep en in de algemene voorbereiding. 
De wervingsgroep had het Meest met training to maken. Doze groep besloot 
on een'reaionaal network voor de voorbereiding op te zetten. Eike regio had 
een kontaktpersoon en zij organiseerden 
voorbereidingsbijeenkomsten, waar nieuwe 
mensen informatie konden krijgen over de, 
aktie en training. 
Om de regionale mensen to onderateunen was 
er een landelijke lilst met trainers, die 
de regio 'S wilden helpen on hue. trainingen 
goed p to zetten. 
De 50 -groep gebruikte ditzelfde model voor 
de voorbereiding van de aktie. Bet voordeel 
van deze werkwijze was dat iedere regio 
zelf verantwoordelijk was, moor dat zij 
terug kon vallen op ervaren mensen. 
Wij organiseerden met de wervinasgroep twee 
bijeenkomsten voor elle regionale kontakt- 
personen en de trainers. De eerste ongeveer drie maanden voor de aktie, 
zodat de mensen elkaar leerden kennen. De andere na de ,aktie, am alles wat 
or gebeurd Was teevalueren. 

We hebben het gevoel dot dit model voor koardinatie van eon landelijke aktie 
in alletlei soorten akties gebruikt ken warden. 

De meeste geweldloze direkte akties werden door do anti-kernenergie-beweging 
gevoerd,. De grotere vredesbeweging gebruikte politieke beinvloeding en massale 
demonStraties als hun vorm van aktie. 211 verbonden dit net gesprekkeh op 
plaatselijk nivo, waar ail politici proheerden to overtuigen van het gevaar 
van kernwapens, toeaespitst op de krulsraketten, die niet in Nederland 
moeten komen. 
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In januari 1982 veranderde dit. We hoorden dat er een proeftransport per 
trein met amerikaanse munitie via 6en van de nederlandse havens near 
Duitsland zon gaan. 
Vredesgroepen, anti-militaristische groepen en anti-kern-energie groepen 
werkten Semen in akties cm dit transport tegen to hdoden door op de rails 
to gaan zitten De akties werden plaatselijk georganiseerd, want er was geen 
landelijk overleg. Sommige groepen kozen duidelilk vooreoeweldlO041.ei,04 
anderen wilden harde akties en 
maakten blokkades met mater iaal 	 it APee..1ti: 'e , 
op de rails. Bovendien waren er 	 . ;Aq• 

.egiet41 kleine anonieme groepjes, die 
bcm-meldingen deden en seinhuis- eee. gammimmanummmvammtmermullnelptt 
Jess vernielden. Het is nooit 
duidelijk geworden of deze laatste groepies in fete provokateurs Waren. 
Doordat al deze akties tegelijkertijd waren, hebben ze veel stof does. 
opwaaien.  
De gevestigde vredesbeweging sprek zich uit tegen el le akties. Rechtse 
groepen zagen hun kens schoon en speelden in op de angst en woede van 
mensen - speciaal in Groningen wear het transport doorkwam - In ee.r. 
• demonstratie voor 'gezag en vrijheid'-. Op die nanier word de aktie van beide 
kanten gekriminaliseerd. 

Naar aanieiding van de reakties op de akties hebben wij eon groep bewuste 
aktievoerders gevraagd met ons na te denken over de effekten van de akties 
en geprobeerdeWegen to zoeken reakties als bij de munitietrein to voorkomen. 
Oak hebben we eon gesprek georganiseerd met, mensen nit verschillende 
disciplines om te kijken near angst also brpn van akties en hoe we Met de 
angst die we door onze akties oproepen om kunnen gaen. 

• Nu ix 1983voelt de aevestigde vredesbeweging steed.s duidelijker de nood-
zaak tot akties van burgerlijke ongehoorzaambeid on de kruisraketten te 
stoppen, in ieder geval voelen veel plaatseliike groepen dat. 
Veel IKV-groepen overwegen burgerlijke ohgehoorzaamheidsakties, near zijn 
bang voor akties, die niet duidelijk geweldloos zijn. Ze willen zich good 
voorbereideneen verschillende soorten akties verkennen. 
Ook plaatselijke vrouwen voor vrede-groepen ervaren de beperkingen van de 
akties, die zij tot nu toe voerden en or is een groeiende belangstelling 
voor geweidloze direkte aktie. 

Wet betekent dit veer de trainers van Meth Medexa? 
Veel plaatselijke groepen vragen on training en wij zijn maar een kleine 
groep. Dacron stelden we zowel het 1KV als Vrouwen. voor vrede voor qj 

bij hen een 'training veer trainers' te geven, zodat. hun eigen menset 
het verder kunnen doorgeven. 
In september 1982 deden we dit aanbod, near de koftdinatie-groepen van 
beide besloten dat de tijd nog niet rijp was on direkte akties to overwegen 
en veer to bereiden. 
Hier ligt een duidelijke tegenstelling: wij zien vanuit onze ervaring de 
noodzaak van goede voorbereiding. Zij zien die noodzaak niet door hun gebrek 
aan ervaring met direkte akties, 

Wil kozen er no near veer ladere plaatselijke groep, die ons vroeg to 
trainen, near het is veel minder effektief den ens oorspronkelijke vocirstel. 
Ben ender probeem dat we zien,is het gebrek can eon duidelijk aktieplan 
veer burgerlijke ongehoorzaanheid tegen de kruilsraketten. Bet is noode 
zakelijk dat or snel zo'n plan kont. Dan kunnen plaatselijke groepen rich 



aan de hand van zo'n plan vorbee.i.&,11.Eem kieine groer, mensen uit de 
vredesbewecing heoft son need .an. q-eaa&ct. ME r de dEntrale campagneraad 
heeft gezegd dat het voox zalke lne iogeen tijd is . 
Tort is hot noodplan overal verspreid, zodat groepen ex alvast inee kunn n 
werken. Vet semis can duidelijkheid hidfft echter bestaart. 

Wat veer soort training geven we an can plaatselijke vre4esgroepen? 
Doorgaans sir ex drie gebieden, .die mnsen willen ve.rkennen: 	 . . 
- me e r we te n over bungeziijke angthoarza amh e id , qesoidloesheid1  voorberei ding 

an gei:.elidloze akties, ca n net poii tie, toeschoumers, enz„ 
konfliktoplossing, zowed. in htql,  01g8n groep, als in. de sanenleving. 

- groepsprOces en Maniereni osi elkaar. to bemoedigen, to endersteunen en 
kritiek td. geven. 

De groepen waar-ve-mee aricen 	b ngswooxNlijk 15 A. 20 4.'6.Et.lnemers 
de meesten van hen. hebb ,en zichzeif nooit als aktievverders qezien-  en rich 
zeker Xlietijoorgesteld dat zij do wet zau,den overtreden. In. onze trainingen 
mocediiten Wehen aan een volgende „stap te zetten, 

Meth Nedura heef t ook. training 
vrouwengroepcn  gegeyen, D. t begcsen . 

tijdens de 
eerste landelijke training Iroe-r de 

I j 

anti7kernenargie-beweg4 ng in. 1.981. ro, 
4  „ 

in die groep.gingen we in or 	 001-)61,  
seksisme in de anti--hernemer'gi- 	

TVVIrir 4 
heweging en wogelijkiilerien Os daaraan  
to werken tijdons aktiss en. in 
de ba.siscfroepen. 	Klaakten 
doze vrouwentraininc eeri kleiRe 
brochure '-vrouwen zetten eon [Us 
nit'. 
We gaven cok een trainin,g voor vroumam ala voorbereidinq voor bet 
vrouvenvrede,skamp in aoesterbers in 1A0 
L -  doze training wexkten ws wovral an besl-uitvorming or croara  

Bovendlen can wegen on het seksisme cu soldaten en vporbljgangers te 
weerstaan. 
Daarna aaven we ook e'en veer ereidingr,braining veer de vrouwenaktie in 
Greenham Cor4non in algela.nd I.e d.ecsenixer 1982. 
In die training werkten -  we. vooral earn 
- wat hetekent het on samena aktle to voeren 
- het venison van ants: err 
- besluitvorning tijeens de aktke„ 
We deden cc k see in de evalvatie van de Greenhorn Ccsnmon-aktie en daar 
werden weer initiatieves genomet1 	geweldloze dire-3z„te a:kties op 8 maart 
(internationaie vouvendag) ad a ondersteuning van de STTIR-demonstratie in 
arussel„ 
Doze akties werden on twee plaatzen ln Nederland gevoerd„ Eda in Soesterberg 
Vaar net eerste vrolxwenvredeslcamp Lia Nederland plaetsvond en. een in 
Beemstede wear eon creep vrouwen het transport van oarnc,grafische filos 
your militair en blokkeerde en he,t vexha,nd tussen no tair isme en seksisme 
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Er is eon groeiend netwerk van ,Fvrouwen en anti-militaSrisme'-groepen. 
Ix- daze groepen is meet femimistiSch beigustziln en maatschappij-analyse 
dan in de gxoepen 'vrouwen voor vrede', 

In september 1982 baron eon groep dienstweigeraars eon opleiding voor 
sociale vredesdienst. Omdat doze qroe p.eztwas door mannen, mas de 
opleiding gebaseerd op eon mannelijke visie op de dingen en daardoor 
niet open voor vrouwen. 
E6n .an de vrouwen van Meth Jedura heeft in de voorbereiding van de opleiding 
macito gedaan cm ruimte te makers voor de visie en do behoeften van vrouwen. 
Toen dat niet aensloot, hebben de vrouwen van Meth Medara gesprek:ken met 
vrouwen georganiseerd over moaelijkheden van een opleiding die zovel 
eea feministische visie op verandering heeft, als eon keuze voor geweldloosheid. 

Meth Medara heeft ook training gegeven voor de 
internationale geweldloze en anti-milltairis-
tische beweging. 
We werden emze verantwoordelijkheid om buiten 
Nederland training to geven bewust, omdat we 
weten dat overall kleino groepen knokken 
nieuwe wegen te vindch. Meth Medura kan bijdr gen 
aan eon groeiend network waarin doze grcepen 
ervaringen 	uitwisseLon en waardevolle 
inzichten van de laatste 10 iaar kunnen delen. 

Onze eerste ervarinr mat internationale 
training was voor en ti5dens de interna- 
tionale vredess, die in 1981 in Beilen 
werd gehouden. Ongcvcer 1000 mensen. 
verschillende europee landen kwaxoen 
bijeen em aktie to voeren tegen het 
militairisme. Ze hidden eon geweldloos 
vredeskamp, waarin er7aringen gedeeld 
konden worden, aktie.; gevord en waar loot samen levee ale een grote gemeenschap 
uitgeprobeerd ward. 
Samen no mensen van het Centrum voor Geweldloze Weerhaarheid, trainers van 
eon dui 	trainerskollektief, twee amerikaanse en ea oostencijkste trainer 
entwiRkeiden we eon traininsproqxamma voor het kamp. Er was veel. beLangstelling 
voor en we 5„aven de 7olgea3.e workshops 
- vormen van basisgroepen voor aieuwe Inensen„ die naar het kit:  kwamen 

- geweldloze konflikt-oploosing 
- geweldloze lovensstijl 
- consensus-besluitvorming 
- meditate en aktie 
- koafrontatie in gewadloze direkte aktie 
- geweldloze zeifverdediginq in akties 
- feminisme en anti-nilitairisme. 

Tijdens do twee woken van het kdli.p weLcden we one sterk beitmst van de kulturele 
verschillen tussen de Ianden in Europa en de konsekweuttes daArvan year 
training. 
Het taalverschil was eon extra moeilijkheid cm vaardigheden en ervaringen te 
delen. Speciaal in trainingen is het holangrijk cm elkaar geed to verstaan. 
We werkten met vertalinqen, mar merkte.n hoe nieuw de ideten en 
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achtergronden van training voor de meeste deelnemers waren. 
Tijdens de evaluatie van het kamp besloten we Om de voorbereidende 
training veer de volgende internationale vredesmars zoveel togelijk 
in ieder's eigen land te doen, ruim voordat de mars Zou beginnen. 
In die trainingen zou het vooral gaan em: het vorinen van basisoroepen, 
consensus-besluitvorming en informatie over de situatie van bet land, 
weer de mars gehouden werd. 
Daextde wercen er drie "trainingen voor trainers georganiseerd. Een voor 
de,  noord-europese en. twee veer de zuideuropese landen. 
De eerste in april 982 in Meth Medura met 27 deelnemers tit Denemarken, 
Zweden, Noorwegene  Engeland, Duitsland, Italie en Nederland. 
De andere,twee werden gehouden in Spanje met spaanSe deelnemers on. trainers 
van Meth Medura en in Italie met italiaanse deelneiners en trainers van 
Meth Medura. 

In de noord-europese training werkten we aan drie dingenl. 
- de eerste drie dagen waren helemaal geWild aan een introduktietraini g. 
- de tweede drie dagen waren een uitwisseling Van vaa:rdigheden tussen 
de deelnemers.  

- de laatst.e twee dagen :.waren oereserveerd - om het plan veer bet trainings- 
. programme tijdens de internationale vredesmars in La Linea in Spanje te 

maker 
InrnoveMber 1982 was er eon. internationale 

ee konferentiee, ''intermationallaatie van de 
vredesbeweging' voor groepen aan de basis. 
•Tijdens deze konferentie, die.  in Oberhausen 

In , DuitsIand'gehouden werd en Waaraane60 
ee mensen deeinaten, deed Meth Medura een 

• twee--daagse introdtktietraining in geweld-
loosheid. Daarin werkten we samen met een 

eengeiSe en een duitse trainer.. De eerste 
deg ding Over het maken van een aktieplan 
en over aktievoorbereidingen.:::: 
De tweede dag - deden we versehillende 
workshops: 

konflikt-oplossing 
besluitvorming 

-strategic 
- innerlijke kracht en - geweldlooSheidebij akties. 

Er was een grate greepeltalianen uit Noord-Italie, die veel belangstelling 
voor training.  had. Veer de-neesten van hen was het een tietwe ervaring en 
ze voelden dat ze meer training nodig hadden, speciaal gericht op de situatie 
van hun eigpn groep, 	 e 
Noord-italieis.het meest oemilitairiseerde gebied van Europa en de vredes- 
groepen daar hebben vooxal behoefte can sterke basisgroepen,die in een 
gedecentraliseerd network samenwerken. 
Er kwam in Oberhausen ookepen aanvraag voor training van de mensen, die 
min of meer permanent in .het internationale vredeskanp in Oomiso op 
Sicilie wonen, Zil vroegen vooral om organisatie-mogelllkheden, bet vormen 
van basisgroopen en het ontwikkelen van besluitvormingsstrukturen veer hun 
kamp. 

In april 1983 is een groep trainers van Meth Medura gedurende- drie weken 
naar 	gegaan. Eerst is er een. training van een week gegeven In 
Padova voor de noord-italiaanse groepen. Daarna een week in San Gimignano  
year de Comiso-mensen en voor mensen die in de zuidelijker gebieden training 
wilden geven. 



-12- 

Dc week in Padova wan can bijzondera erva ring. We hadden an te voren 
gezegd, dat we me. niet nicer dan 20 mensen tegelilk wilden werken, -mar 
dat bleek onmogelijk. Ex was een honger naar het ontdeklen van wegen on 
samen stark te warden, om konflikten aan te gaan, on on te helderen 
over akties en samenwerking met politieke partijen- 
Zij waren er aan toe om een voLgende step te zetten, zicla bewust te worden 
van cigen kracht en de inhoud van geweldloosheid te toetsen. 
In plats van 20 deein.emers waren er steeds 40 	SO., Ook de, tijden van 
de training verschoven. Veal mensen werkten overciag en kvamen am 24s war 
aangerend cm dan can lange avoad nice to maken. 
Tijdens deze weak hebien we ervaren, hoe belaagrijk het is em op het juiste 
moment een groep net een stap verder te helpen. Zij vroegen ons deze 
zoner om-een diskusiestuk voor hen te sohrijven Waar de achtergronden 
en de stappea in training toegelicht werden. Op dit moment zijn de verschilLende 
groenen in I-tali:6 over dit diskussiestuk in. gesprek. 

De tweede training:in San Gimignano was enders. Er waren 	deelnemrs en we 
misten goede vertalers. We voelden, dat de steer in de groep niet open was, 
dat er allerlei diegen lagen, maar kondea ze niet aanpakkee, doordat we geen 
italiaans spraken. Van de deeinemers sprak ongeveer niemand engels'en de twee 
vertalers gingen regelmatig met de groep in diskussie over de betekenLs van 
wat we zeiden. Na twee dagen kwam er een doorbraak. Opeens besefte de groep, 
dat zij iets kon met onze inbreng. D was het moment dat bun onderliggend 
konflikt naar boven kwam- Daaraan hebben we toen gezamenLijk gewerkt: 
het bewustwoiden van machtsspelletjes en van onderdrukking in de groev. 

Wij zien onzetxainingen in internationaal verband als een weg on geweld-
loosheid en het werken ernee in de situatie van leder land vorm te gewen. 
Ons dcel is on trainers te helper opaeiden, die in bun eigen land training 
kunnen geven in geweldloosheid, samenhangend met bun eigen 14:ultuu.r. 

In juni  1983 organiseerde Meth Medura semen. met W:I (War Resisters Internztional) 
en 'FOR (International Fellowship of Reconciliation) een europese bijeenkonst 
van trainers in Morestel, Framkrijk. Tijdens deze week waren. er 50 trainers 
nit 14 ver5chi11ende landen bij elkaar. We hadden het opgezet voor ervaren 
trainers, en maakten dacrop alleen een uitzondering veer lamden wear iaog geen 
trainers-koIlektief bestuat. Voor hen bielden we in Merestel een introduktie-
training van drie dagen. Er was can brede ultwisseling van methoden en 
ervaringen, speciaal met training year trainers. Dagelijks werden er ongeveer 
vhf verschillende workshops gegeven, zod.at ieder ken kiezem. 
De wrouwen zijn . ruim twee dagen bij elkear geweest. rand 'feminisme en 
geweldlocsheid'. Het belangrijkste van deze week was em mensen te leren .kennen 
die wilien werken aan verandering en die zich met alie risiloes voor hemzelf, 
inzetten viper aeweldloze verandering. 
Het europese.netwerk is niet een organisatie, een struktuur op papier, near 
een levende groep mensen, die elkear kunnen vinden als Zij elkear nodig 
hehhen. 

Hoe was  de train.ersgroep  Van Meth  Medura.georganiseerd?  

Tot toner 1982 werden de meeste trainingen gegeven door de mensen, die 
woonden en werktee in. Meth Medura Zo et en dan werkten mensen, die nailw 
bij one betrokken waren nice in de trainingen De eenheld van wonen en 
werken.betekende dat we in one leven in huis ervoeren wet we in de 
trainingen calf' anderan leerden. 
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Zomer 1982 veranderden we dit bewust. We wilden iiet een, cfrotexe werkgemeenschap 
werken. We vroegen mensen, 	e aan onze trainingem hadden deelgenomen om 
nu mee te doen aan de werkgemeenschap•van Mietb Medura. In totaal word dit 
een groep van 13 mensen. 
We bidden maandelijkse biieenkomsten F  waaittij we de.aanvraAgen voor training 
verdeelden. Daarbij letten we erop dat steeds een ercaren nens met een 
minder ervaren mens sameawerkte, We namen veel tijd voor de vookbereiding 
en gaven speciaal aandacht aan de evaluatie van hoe we uls team samen 
hadden gewerkt. Elk trainingsprogramewordt speciaal mgebouwd op wet die 
groep nodigheeft. 
We werkten altijd met t:wee trainers voor eec groep. 
We hielden met de werkgemeenschap oak weekends om nieuwe gebieden. in 
training te verkennen en ieder's wgelijkheden te vexgretten- - 
In najaar 1983 is door de ontwikkelingen in. Meth )'dire een einde gekomen 
aan deze vorm van werkgemeenschap. We beseffen stee:Is olidelijkerdat bet 
voor een trainersgroep noodzakelijk is am een proves van g'azamenlijke 
groei door te maken en dat het nitwisselen van vaardigheden clot voldoende 
is. 

Welke problemen ervaren we met betrekking tot training in Nederland? 

- het is nog steeds niet erg bekend wet training i en hoe groepen or 
gebruik van kunnen maken 

- er is nog steeds to weinio zicuit op de noodzaak van zorgvuldige voor-
bereiding van geweid.loz.e direkte aktie door middel von training 

- er zijn sterke emotionele biokkades in het bewustworden en 2fien van j.e 
eigen gedrag in groepen en er is grate angst voor verandering. 

- veel mensen, die kiezen voor dtrekte aktLe, doen dat omdat ze gefxus- 
treerd zijn door het gebrek aan resultaat van andere aktievormen. 
Zij zijn gericht op effektiviteit en direkt resultaat. GeweldlooSheid 
is een langdurig proces en oak frothing vraagt tI.jd. voordat jc de vxuchten 
ervan ziet. 

- de bestaande tegenstelling tussen eweld en geweldloosheid is nog steeds 
een probleem in de beweging, Als de keuze voer geweldlocsheld dlAdelijk 
gemaakt is, is het gemakkelijker am de noodzaak van training in to zlen- 

- het iaetst:e probleem dat we zien is de hiarchische strlIktuur van de 
vredesbeweging, zoals het IKV en nun sterke gerichUleid op de parlemen-
taire politiek. Training heeft door haan card een. effekt van gelijk-
waardigheid en het maakt mensen sterk en- in staat- zeggensap over 
hun eigen akties to hebben. 

Hier zijn we nu- 
we hopen dat we in stash zijn am de probiemen, die we Dnoweten on te. rotten 
in mogelijkheden tot verandering en or tijdens de strijd zeIf in beweging 
te blilven, 	,-0000. • 

We hopen,dat t) dit versla.g met plezier .hebt gelezen. Het is Iroar een 
deel van wat. Meth Medura is. 
Als U meer wilt weten, schrijf ons dan. 

Meth Medura 
Weverssingel 7, 
Amer sfoort.. 
tel. 033-722964 
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Vrede in de strild, 

Yvonne de .Bruijn 
Addy Wartena 
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