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VERTROUWELIJK

HISUWE ACTIVITEITEH IN HET KADSR VAN PS ACTIE "STOP DE H-BQM"
1.

Sedert de recente aankondiging van President CARTER dat enkele

onderdelen van de neutronenbom en de overbrengmiddelen ervan in productie genomen sullen worden, heeft het Samenwerkingsverband "Stop de
Neutronenbom - Stop de Kernwapenwedloop" de activiteiten aanmerkelijk
uitgebreid. Het Samenwerkingsverband is een directe voortzetting van
het Initiatiefcomite "Stop de Neutronenbom'1 dat o.a. in maart j.l. een
Internationaal Forum en massale demonstratie tegen de neutronenbom heeft
georganiseerd en waarin duidelijk de dirigerende hand van de CPN met op
de achtergrond de afdeling buitenland van het Centraal Comite van de
CPSU te herkennen is.
De hernieuwde activiteit komt o.m. tot uitdrukking in enkele
locale en regionale manifestaties, waarvan de fakkeloptocht in Amsterdam
op 26 oktober en de demonstratie in Groningen op 28 oktober het meest
in het oog springen, het uitgeven van een nieuwe affiche en stickers,
alsinede het in omloop brengen van een informatiebrochure.
2.

Een climax in de activiteiten vormen echter nog twee komende

manifestaties: een internationaal symposium over de neutronenbom en
de kernwapenwedloop op 16 december a.s. in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen te Amsterdam en een internationale culturele manifestatie op
13 januari 1979 in het RAI-congrescentrum te Amsterdam onder het motto
"Wij tegen de neutronenbora". Het ligt bovendien in de bedoeling om in
maart 1979 nogmaals een culturele manifestatie te organiseren,
Aan het internationaal symposium hebben reeds enige buitenlandse
sprekers hun medewerking toegezegd:
- Prof, dr Johan GALTUNG uit Noorwegen, voormalig directeur van het
Peace Research Institute in Oslo.
- Nino PASTI uit Italie, voormalig plaatsvervangend opperbevelhebber
van de verenigde NATO-strijdkrachten in Europa inzake atomaire vraagstukken, momenteel onafhankelijk senator.
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(De"onafhankelijkheid" van PASTI moge blijken uit enkele uitspraken
zijnerzijds, gepubliceerd in het Sowjetrussische

weekblad Nowoye Wremya

(= Nieuwe Tijd) van begin oktober 197$, welk blad te beschouwen is als
een spreekbuis van het Sowjetministerie van Buitenlandse Zaken. PASTI
zegt hierin o.a. dat de bestudering van militaire documenten hem ervan
heeft overtuigd, dat de westerse propaganda volledig ten onrechte het
Sowjetleger als agressief beschouwt en dat de bewapeningswedloop mogelijk
gemaakt is door dertig jaar US-propaganda over de Sowjet-dreiging.)
- Dr Herbert SCOVTLLE uit Amerika, publicist op het gebied van wapenbeheersing en -reductie en voormalig plaatsvervangend directeur van de CIA.
SCOVILLE zou uitgenodigd zijn op aanbeveling van Daniel ELLSBERG en
Philip AGES.
- Gyotsu SATO uit Japan, lid van het Bijzonder Bestuur van de Japanse
Raad tegen A- en H-bommen, vice voorzitter van het International

Peace

Bureau, een onafhankelijke instantie waarin zich echter in toenemende
mate de invloed van het internationale comraunistische mantelwezen manifesteert.
- Prof. MILSTEIN uit de Sowjet Unie, generaal b.d. en medewerker van
B.N. PONOMARJOW, plaatsvervangend Politburolid

en secretaris van het CC

van de CPSU en tevens hoofd van de CC-afdeling Buitenland.

3.

Om de regie van het internationaal symposium en de culturele mani-

festaties te bespreken heeft de heer J.F. WOLFF, 2e Kamerlid voor de CPN
en lid van het Dagelijks Bestuur van die partij, eind november - begin december de Sowjet Unie bezocht. Gebleken is dat hij besprekingen heeft gevoerd met enkele vooraanstaande medewerkers van de afdeling buitenland van
het CC van de CPSU« In deze gesprekken is van Sowjetzijde sterk aangedrongea
op het organiseren van een breed opgezette bijeenkomst op hoog niveau en
met deelnemers uit zoveel mogelijk landen, te vergelijken met het succesvolle Internationaal Forum "Stop de Neutronenbom" van maart j.l. De heer
WOLFF voelde daarvoor niet zoveel, omdat het tweemaal in een jaar organiseren van een dergelijke manifestatie teveel inspanning zou vergen van de
partij. In plaats daarvan denkt hij aan een deelnemeraantal van ongeveer 20C
Het feit bovendien dat de grote Aula van het Koninklijk Instituut voor de
Tropen slechts plaats biedt aan 5°° toehoorders wijst reeds uit dat deze
manifestatie wat minder in omvang zal zijn dan het Internationaal
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eerder dit jaar.
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