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Eén van de zaken waaraan de lopers van de European Peace Pelgrimage (EPP) tijdens hun
verblijf in de VS van Amerika hopen bij te dragen, is meer
bekendheid geven aan wat er ook in de VS zelf aan verzet is
tegen kernproeven, uraniumwinning en het negeren van de
rechten van de inheemse volken.
Doordat in Amerika de radio- en televisiestations en de
kranten in handen zijn van commerciële organisaties, wordt
verzet tegen misstanden niet gauw gepubliceerd. Het
brengen van een kwade boodschap kan de verkoop van het
aanbevolen product schaden en daarvoor heeft de
zakenman toch niet betaald! Het resultaat is dat de
Amerikanen zelf slecht of helemaal niet geïnformeerd zijn
over wat er op dit gebied in hun land gebeurt.
De pelgrims stootten al bij het begin van hun tocht in februari op de Metanoia Community,
een verzetsgroep gelegerd aan de rand van een spoorlijn waarlangs de Trident kernwapens
naar de onderzeeboten in St. Mary’s worden vervoerd. Het is de belangrijkste protestgroep
van de Oostkust. Samen met de leden van de groep oefenden de pelgrims zich in geweldloze
weerbaarheid. Die dag passeerde er juist een trein geladen met brandstof voor de D5raketten. Zij probeerden met spandoeken en vlaggen de aandacht van passerende
automobilisten op de lading van de trein te vestigen.
Later bezochten de pelgrims het hoofdkantoor van de spoorwegmaatschappij in Jacksonville
met het verzoek aan de directie de transporten van raket-brandstof te stoppen.
De Amerikaanse Indianenbeweging heeft de pelgrims voor hun 4.200 kilometer lange tocht
door de VS haar zegen meegegeven. Tijdens een korte plechtigheid aan het begin van de
pelgrimage sprak Cieto Humpkoodra, een Cherokee-indiaan en woordvoerder van de beweging
hen toe. Hij hield hen voor dat zij lopen voor de inheemse Amerikaanse volken.
‘Jullie lopen voor ouderen, kinderen en ongeborenen. Jullie staan borg voor mij, mijn moeder
en mijn grootmoeder. Denk daar aan als je het moeilijk krijgt onderweg. Wees sterk.
Wees niet bang om iemand aanstoot te geven. Schud Amerika door elkaar. Zeg: “Word
wakker” tegen Amerika. Pak Amerika beet en zeg: “Stop het doden van onze kinderen.”
Daarmee zijn ze al vijfhonderd jaar bezig. Laat dit niet doorgaan. Het lot van vele mensen is
verbonden met de boodschap die jullie aan Amerika gaan brengen. Moeder Aarde heeft tot nu
toe het geweld overleefd. Wij moeten haar genezen.
De hele aarde zal ervan horen. De Indiaanse volken hebben over jullie gehoord. Jullie zullen
tranen en verdriet, maar ook vreugde tegenkomen. Jullie zullen je afvragen: “Is er dan
niemand die dit ziet?” Dat is het moment waarop jullie je zullen verlaten op de geesten, de
geesten van jullie voorouders, de geesten van de bomen.
Ik wens jullie alle goeds.’
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Deze oproep is iets anders dan de pelgrims zich hadden voorgenomen, namelijk: niet met het
opgeheven vingertje door Amerika trekken.
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