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Ten vervolge op mijn rapport No. 961.995
d.d. 8 juli m.b.t. de anti-NAVO-campagne, moge ik
Uwe Excellentie een notitie met nadere bijzonderheden bstr-effends dit project doen toekoraen.
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Ex.noe ^

Het anti-NAVO-congres dat, gezlen eea door de Nederlaudse
Studenten Kaad (HSR) in juni jl. uitgegevon actie-prograra, tegen
eind oktober in Nederland zou plaatevinden, zal volgens recentero
berichtem vermoedelijk op 21 en 23_jiovember a.s. worden gehouden
in het HAI^cohgrescentrum te Amsterdam* De NSR heeft aangekondigd
dat hieraan "verscheidene organisaties en actiegroepen uit de HAVOlidstafcen, Griekse ea Portugese verzetsbewegingen en. guerillaorganisaties uit cle Portugese kolonien" zullen deelnecien. Volgens
de voorlopige agenda aullen onderwerpen v/orden behandeld die in een
zeer v?ijd verband met de NAVO te maken hsbben.
De rol die de comrounistische Internationale Unie van Studenten
(IUSS Praag) in de voorbereiding van dit congres speelt, is nog
niet geheel duidelijk. Begin juni heeft (v/aarschijnlijk ten tweede
male) een delegatie van het HSH-bestuur te Praag met de IUS onderhandeld over financiele steun. Aan de NSR aou een bedrag van 1500
dollar zijn toegezegd, in plaat-s van een veelvoud van dit bedrag
zoals door de NSK gevraagd. Het NSE~bestuur zou zeer ontevreden
zijn over deze gang van aaken en deenoods een "eigen" congres willen
houden met een "eigen" program, dat - zo raoet men aannemen •» ZOM
afwijken van het program, dat in overleg raet'de IUS is opgesteld
of in elk geval door de IUS is goedgekeurd, (zie bijlage),
Ovorigene zou de IUS in de loop van juli ook met de Belgischs
MUBEF (Mouveraent Universitaire Beige des Studiants francophones)
hebben ondsrhandeld over een in Bclgie te organiseren anti-WAVOseminar. Onduidelijk ie derhalve of or spraks is \an twee soortgelijke manifestaties, e$n in Nederland en e6n in Belgie, of dat de
IUS toch de voorkeur geeft aan het eerdere plan, zo raogelijk een
grote anti-NAVO-manifestatie in Belgie te doen houden, en in verband daarrnee nog slechts matig geinteresseerd is in het NSE-projectc
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De wereld-strategie van het iraperiallsme in de huidige tijd
(Hederlandse Studentenraad, KSR).
De HAVO 631 het kapitalisme in zijn monopolistische fa.se
(Students for a Democratic Society, SDS, USA).
De NAVO als onderdrukkingsinstrurnent in de NAVO-landen
(Unie van Griekss Studenten, EFEE, in exile)»
De rol van de NAVO in de Derde Wereld (Bevrijdingsbeweging van
Mozambique, FRELIMO, en Studentenunie Portugese
Kolonien, UGEAN, Marokko),
Organisatie van de strijd van de linkse bewegingen in de NAVOlanden (Nationale Unie van Franse Studenten, UNEF)„
De anti-NAVO-politiek van de socialistische landen (?).
De NAVO als instrument van de vfereldstrategie van het iraperialisme,
aangevoerd door de Verenigde St-aten
(Internationale Unie van Studenten, IUS)«
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Fascistische stroraingen in Europa en de Verenigde Staten (Soaialistische Deutsche Studentenbund, SDS, en een
studenteuunie van een socialistisch land)»
De belangen van de grote Westerse ondernemingen in Zuidelijk Axrika
en de NAVO-steun aan de onderdrukking van bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika (Angola-comit6)«
De rol van de NAVO in het Middellandse Zee gebied (jeugdbeweging
van de (linkse Italiaanse) Socialistische Partij v t
Proletarische Eenheid, PSIUP, en (?) Patriottisch
Front).
Dienstweigering en acti.es in het leger (Buitenparlementaire Oppositie, APO, Duitsland; Bond v. DienBtweigeraars,
Nederland; Students for a Democratic Society, SDSS
USA).
De besluits-structuur van de NAVO en het ontbreken van. controle door
de nationale parlementen (FSC, ?, Noorwegen of Denomarken)»
De sociaal-economische en culturele penetratie van het Amerikaanse
imperialisrae in Europa en de rol vs.n de NAVO .in dit
verband (Revolutionary Socialist Alliance, R3A,
Engeland; Jeunesse Comrauniste Rivolutionnaire, JCKS
Frankrijk),
Saraenwerking van organisaties van scholieren, studenten en werkende
jeugd in de strijd tegen kapitalieme en imperialisme
(Socialistische Jeugdv SJ, Hederland).

door de KSR delegatie tijdens haar beaoek aan de IUS in juni j.l.
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De valse arguinenten van de regeriagen van de NAVO-landen ra«b«t»
de versterking van de NAVO in de recente periods
(Socialistische J'onge Wachten^ SJW, Be?i.gie; een.
studcntenunie van. een socialistisch land).

