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"DEMOCRATISERING" VAN HST LEGER
Naar

werd vernomen is de landelijk

voorzitter van de democratisch-socialistische
"Politeia",

studentenorganisatie

, voornemens

discussiegroepjes te formeren, die tot taak krijgen contact te zoeken met leden van de krijgsmacht. Het uiteindelijk
doel hiervan zou zijn te komen tot "democratisering" van het leger.
De leden van de kerngroep zullen contact zoeken met militairen in
café's, cafetaria's, snackbars e.d. en - indien mogelijk - ook
in de kazernes. In de daaruit voortvloeiende gesprekken moeten de
militairen er van overtuigd worden, dat zij volkomen rechteloze
wezens zijn, die alleen maar verplichtingen hebben en onder de
vlag van een vals nationalisme tot "moord" kunnen worden aangezet.
Men hoopt door deze gesprekken met de militairen discussies uit
te lokken. Bovendien zal de kerngroep worden voorzien van pamfletten, waarin punten zullen worden opgenomen, die tot ondermijning
van de krijgstucht kunnen bijdragen. Deze pamfletten wil men ook
in militaire tehuizen en kazernes verspreiden.
acht het van belang de leden van de groep eerst
- bij wijze van proef - naar kazernes te sturen om na te gaan of
zij daar binnen kunnen koeien en hoe zij - in geval van ontdekking - door de militaire politie tegemoet worden getreden. Hij
hoopt ook dat de pers aandacht zal gaan schenken aan al deze activiteiten, met het gevolg dat er ook elders in het land groepen
worden gevormd, die de militairen door middel van discussies zullen trachten te beïnvloeden.
Als deze opzet lukt, wil hij een en ander landelijk coördineren.
Hij zou overwegen daar dan het gehele "Politeia"-apparaat bij in
te schakelen.
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In dit verband moet worden opgemerkt, dat het plan van
niet zo origineel is, als hij zelf wil doen voorkomen. Eet lijkt
namelijk als twee druppels water op de door de Socialistische
Duitse Studentenbond (SDS) sinds haar 23ste congres (12 tot en
met 16 september 1968) gepropageerde actie inzake de Bundeswehr
Dit congres werd o.a. door

bijgewoond.

Bovendien is het de vraag, of de rest van het hoofdbestuur
van "Politeia" wel zo gelukkig is met dit "initiatief" van zijn
voorzitter.
Zoals bekend, bestaat sinds eind 196? een federatieve vorm
van samenwerking tussen "Politeia" en de Socialistische Jeugd (SJ}
Er worden evenwel steeds meer berichten ontvangen, die er op duiden, dat aan deze samenwerking nog al wat mankeert. Zo verwijten
de SJ'ers de Politeianen dat deze te veel praten en te weinig
doen en als organisatie weigeren mee te werken aan orde verstorende acties.
Afgewacht moet worden, of de SJ ook wat

jongste

plan betreft, in het gelijk gesteld zal worden.

20 november

1968.

