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HST INTERNATIONAAL SYMPOSIUM OVER DE NEUTRONENBOM EN

DE KBRHWAPEHWEDLOOP

1. Op zaterdag 16 december j.l. vond in de grote aula van het

Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een internatio-

naal Symposium plaats ter verdieping van de argumentatie tegen

het omstreden neutronenwapen. De bijeenkomst was georganiseerd

door het vanuit de CPN gemanipuleerde Samenwerkingsverband "Stop

de neutronenbom - Stop de kernwapenwedloop" in overleg met Sowjet-

russische instanties. Het Symposium werd bijgewoond door ongeveer

350 personen, onder wie afgevaardigden van de vele plaatselijke

werkgroepen tegen de N-faom in het land, vertegenwoordigers van

(m.n. Oosteuropese) ambassades, politieke partijen en organisa-

ties, die betrokken zijn bij vraagstukken van vrede en veiligheid.

Als voorzitter trad op de Alkmaarse leraar J. BLOK uit

Bergen (N.H.), die districtsbestuurder is van de CPN-Noordholland-

Noord.

De socioloog drs N. SCHOUTEN, districtsbestuurder CPN-

Amsterdam, die de openingsrede uitsprak in zijn hoedanigheid van

algemeen secretaris van het Saraenwerkingsverband, noemde het

Symposium een vervolg op het Internationaal Forum van 18 maart j.l.

2. De volgende vijf personen traden op als spreker:

- Nino PASTI uit Italie, onafhankelijk senator en ex-plaatsver-

vangend opperbevelhebber van de NAVO in Europa belast met

nucleaire vraagstukken.

Een belangrijk deel van zijn betoog besteedde PASTI aan de weer-

legging van NAVO-motieven voor de invoering van de N-bom, die

nodig zou zijn "om de militaire balans tussen de NAVO en het

Warschaupact in evenwicht te houden". De conclusie als zou het

Warschau-pact sterker zijn dan de NAVO, is volgens PASTI ten

enenmale niet juist, integendeel: "de NAVO-partners zijn zowel

met conventionele als met kernwapens sterker dan het Warschau-

pact". "De NAVO beschikt over meer conventionele en nucleaire
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wapens dan nodig zou zijn voor de enkele verdediging van de

betrokken landen. De Sowjet-Unie beschikt echter over precies

voldoende wapens en troepen nodig voor de verdediging van net

grondgebied. Er kan geen sprake zijn van enige vorm van inter-

ventie, daar is men niet op ingesteld", aldus PASTI.

- Dr Herbert SCOVILLE uit de Verenigde Staten, publicist op net

gebied van wapenbeheersing, vice-president van de Arms Control

Association en voormalig plaatsvervangend hoofd van een weten-

schappelijke afdeling van de CIA.

SCOVILLE betoogde nadrukkelijk dat nooit mag worden toegestaan

dat, bij wat voor conflict dan ook, kernwapens worden gebruikt

om een escalatie naar een volledige nucleaire oorlog te voor-

komen. Als een belangrijke stap in de ontspanning en ontwape-

ning zag SCOVILLS de invoering van het verbod op kernproeven.

- Prof. Mikhail Abramovitsj MILSHTEYN uit de Sowjet-Unie, ge-

pensioneerd luitenant-generaal van het Sowjet-Sode Leger te

velde. Hij doceert thans militaire wetenschappen, in welke hoe-

danigheid hij verbonden is aan het Instituut voor de Verenigde

Staten en Canada van de Sowjet Akademie van Wetenschappen, en

is sedert april 1975 hoofd van de afdeling militaire zaken van

dat instituut. MILSHTEYN hekelde de beslissing van president

CARTES om, ondanks de massale protesten, over te gaan tot de

productie van belangrijke elementen van het neutroneuwapen

teneinde deze te st'ationeren in Europa. Hij achtte het daarom

nodig om de strijd tegen dit wapen onverminderd voort te zetten

en wees in dat verband op de grote invloed die de acties in

Nederland gehad hebben in het uitstellen van de beslissing. •

- Prof, dr Johan GALTUNG uit Noorwegen, ex-directeur van het Peace

Research Institute te Oslo.

GALTUNG keerde zich tegen NAVO-secretaris generaal LUNS, "die

al degenen die zich tegen de productie van de neutronenbom keren

Sowjet-spionnen of Sowjet-stromannen noemt, alleen omdat ook de
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Sowjet-Unie zich tegen dit wapen keert." Volgens QALTUNG moeten

de onafhankelij'ke naties zich. losmaken van het NAVO-verband

en eigen defensie-systemen opricliten.

- Eerwaarde Gyotsu SATO uit Japan, boeddhistische monnik en lid

van het bijzonder bestuur van de Japanse Raad tegen atoom- en

waterstofbommen. Hij droeg het meest nadrukkelijk de visie van

de Wereld Vredesraad uit: uitbanning van alle kernwapens op

basis van de resolutie van de Speciale VN-zitting over ontwape-

ning van raei / juni 19?8.

3. In de lunchpauze hadden de sprekers de gelegenheid zich te

onderhouden met leden van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)

en Pax Christi en met vertegenwoordigers van het Permanent Overleg

Orgaan tegen de Kernbewapening, dat uit leden van de PvdA, CDA,

D'66, PPR, CPN, PSP, Initiatiefgroep "Stop de neutronenbom", IKV,

Pax Christi en FNV is samengesteld op initiatief van de Initiatief-

groep "Stop de neutronenbom".

Na de toespraken van de vijf "deskundigen" bestond voor

een ieder de gelegenheid om een discussiebijdrage te leveren.

Bij de spontaniteit van de discussiebijdragen moeten echter vraag-

tekens geplaatst worden,aangezien is komen vast te staan dat de

organisatoren van het Symposium geprobeerd hebben om vooraf de

belangrijkste discussiepunten met de discussianten door te spreken.

k. Op 13 januari 1979 zal in Amsterdam onder het motto "Wij

tegen de neutronenbom" een grote culturele manifestatie worden

gehouden op initiatief van het Samenwerkingsverband. In vier zalen

van de RAI zal dan een breed programma worden gepresenteerd, waarin

alle takken van cultuur aan bod komen en waaraan meer dan 200 be-

kende artiesten uit binnen- en buitenland zullen meewerken, die

daarmee uitdrukking willen geven aan hun afkeer van de N-bom en
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aan hun wens eensgezind op te treden tegen de kernwapenwedloop.

Inmiddels heeft zich een coinite van bijna 70 bekende Nederlandse

kunstenaars gevormd, die de manifestatie aanbevelen. Kaarten voor

dit "grootste culturele gebeuren aller tijden" zijn verkrijgbaar

bij de diverse anti-N-bomwerkgroepen en bij het landelijk secre-

tariaat t.n.v. N. SCHOUTSN.

28 december 19?8.
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