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De ISAM is een nationaal inlichtingendocument, . dat

dienovereankomstig dient te worden beveiligd.

De inhoud mag.

a. ter .inzage worden gegeven .aan buitenlanders;

• ' b. met- buitenlanders in discussie .worden gebracht;

.o. worden gecopië'erd.,-

dan nadat daartoe vooraf toestemming' is verleend door

het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.
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V- BOND VOOR DIENSTPLICHTIGEN

(witte BVD)

Inleiding.

1. De laatste tijd zijn er binnen de w-BVD discussies ge-

voerd over het opnieuw formuleren van de doelstellingen. Hierbij

werd de verwezenlijking van het socialisme, als uiteindelijk

doel, voor ogen gehouden. De w-BVD is niet tegen bewapening als

middel ter verdediging van de socialistische belangen waarbij

zij de huidige krijgsmachten, die zij ziet als beschermers van

het kapitalisme, vervangen wil zien door "bewapende arbeiders -

milities".

!""\e aan het Socialisme.

2. De bijdrage van de w-BVD aan het socialisme is, naast de

verdediging van veroverde rechten en posities, tweeledig:

a. Het aankweken van anti-militaristisch verzet en anti-de-

fensie propaganda buiten de krijgsmacht.

b. Het versterken van de positie van de dienstplichtigen

tegenover hun meerderen en het stimuleren van het sol-

datenverzet in de krijgsmacht.

3. De w-BVD stelt dat faktoren buiten de krijgsmacht mede-

bepalend zijn voor de krachtsverhoudingen in de krijgsmacht.

Verder vindt de w-BVD ook van invloed de krachtsverhoudingen in

de maatschappij en de anti-imperialistische strijd op wereld-

(' "\ chaal.

4. De w-BVD is van mening dat het lot van het socialisme

niet los gezien kan worden van de strijd zoals die elders in de

wereld gevoerd wordt. Zij stelt dat men alleen bij wereldwijde

akties voor zelfbeschikking van volkeren kan hopen op een krach-

tig verzet tegen buitenlandse inmenging. De w-BVD ham o.a. daar-

om ook zitting in het Komitee Jongeren voor Vietnam.

V.V.D.M.

5. De kracht van de V.V.D.M. en haar onafhankelijke opstel-

ling t.o.v. het defensie-apparaat, is volgens de w-BVD medebe-

palend voor de mate waarin de w-BVD haar doelstellingen zal kun-

nen realiseren.

-6. ledere -

-V.1-
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6. ledere w-BVD-soldaat moet militant lid zijn van de

V.V.D.M. Op de vliegbasis, kazerne of legerplaats neemt hij ak-

tief deel aan het werk van het afdelingsbestuur. Als er geen

afdeling is dan werkt hij aan de oprichting er van. Als ook dat

onmogelijk is zal hij moeten trachten op te treden als kontakt-

man van de V.V.D.M.

7. De w-BVD-soldaten in het bestuur van de V.V.D.M. zijn

doorgaans beter gemotiveerd dan de andere bestuursleden. Daarom

rust op hen een bijzondere verplichting om voor kontinuïteit,

routine en discipline te zorgen. Hierbij wordt o.a. bedoeld:

a. Het ontvangen en doorspreken van de afdelingspost.

b. Het regelmatig houden van bestuursvergaderingen en

J spreekuren waarbij de ervaringen worden doorgesproken.

c. Het opnemen van notulen of aantekeningen.

d. Zorgen dat "afzwaaiende" w-BVD-soldaten voor een opvol-

ger op hun onderdeel zorgen.

e. Het verzamelen van gegevens welke de w-BVD in staat

stelt om op langere termijn plannen te kunnen ontwik-

kelen.

f. Het werven van leden en het uitbrengen van een publici-

teitsorgaan.

8. De taken van w-BVD-ers in het hoofdbestuur van de V.V.D.M.

zijn:

a. Zorgen voor openheid en vakbondsdemokratie, het bestrij-

y den van bureaukratie, persoonlijke machtposities en het

zorg dragen voor een goede verwerking van de afdelingen

verkregen informaties.

b. Het indoktrineren van afdelingsbesturen door het bezoe-

ken van afdelingen, middels kadercursussen en het snel

doen opnemen van nieuwe leden - bij voorkeur w-BVD-ers

of daarmee sympathiserenden -.

Propa^anda-avonden.

9. In plaatsen met militaire opleidingen zal de w-BVD perio-

diek propaganda-avonden houden. Het doel daarvan is leden te win-

nen en om de soldaten vertrouwd te maken met het soldatenverzet.

Verder wil men de gelegenheid scheppen om in kontakt te komen

- met potentiële -

-V2.-
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met potentiële w-BVD-ers. Deze propaganda-avonden zullen bij voor-

keur gehouden worden aan het begin van elke lichtingsopkorast.

Kommissies.

10. Het w-BVD-werk dat geen direkte betrekking heeft op de

aktiviteiten onder soldaten wordt georganiseerd in kommissies.

Zo zijn er kommissies voor 'propaganda', 'scholing', 'studie en

onderzoek' en 'agitatie'.

Struktuur.

11. De w-BVD heeft een struktuur als strijdorganisatie (via

de 'Landelijke Soldatenvergaderingen') en een struktuur voor de

uitvoering van ondersteunende taken (via kommissies). Daarnaast

, J bestaat er het 'Algemeen Sekretariaat' (AS) voor de organisatie

en kommunikatie onder de leden, het samenstellen van het kader-

blad, enz. Het AS is verantwoording verschuldigd aan het Poli-

tiek Komitee (Polkom).

Polkom-taken.

12. De taken van het Politiek Komitee bestaan uit:

a. Het bewaken van discipline in de w-BYD; het voorberei-

den van kongressen en 'Landelijke Soldaten Vergaderin-

gen' (LSV); het toezicht houden op LSV-besluiten en het

uitoefenen van kontrole op de kommissies.

b. Het onderhouden van de kontakten buiten de organisatie,

c. Het onderhouden van het direkte kóntakt met w-BVD-leden

*•-.) in het V.7.D.M.-hoofdbestuur.

w-BVD-Kongres.

13. Het Kongres is de hoogste macht in de w-BVD. Afwijken

van kongresbesluiten kan alleen gebeuren door een beperkt kon-

gres, bestaande uit één afgevaardigde van iedere afdeling. Deze

afgevaardigden hebben een strikt mandaat. Het Kongres wordt

door het Polkom, de LSV of drie afdelingen bijéén geroepen.

Conclusie/Samenvatting.

14. Be w-BVD is een socialistische organisatie, die zich

vereenzelvigt met het proletariaat, de revolutionaire klasse

binnen het kapitalisme. De politieke lijn van de w-BVD is ge-

baseerd op hun visie dat de krijgsmacht een instrument is in

handen van het kapitalisme. Ter verwezenlijking van haar doel-

stellingen wil de w-BVD de V.V.D.M. dwingen zich nauwer met de

soldatenstrijd te verbinden.


