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J,,,,-_ De "Prawda" over de _Sqw j et-Egyptische .betrekkingen.

Op 25 oktober jl. werd .Ln het partijblad "Prawda" een hoofd-

artikel (ondertekend "waarnemer") gepubliceerd, waarin de Russische

kritiek op de Egyptische president Sadat, tot nu toe veelal indirect,

vrijwel rechtstreeks is. Het artikel verscheen aan de vooravond van

president Sadats bezoek aan de V.S. De beschouwing geeft de Eussische

gevoelens (en gevoeligheden) m.b.t. de Sowjet-Egyptische betrekkingen

na de totstandkoming van het nieuwe Sinal-akkoord weer. Een volledige

vertaling van het artikel lijkt gerechtvaardigd, zowel om het belang

van het onderwerp zelf als omdat het een algemeen inzicht geeft in

Moskou's wijze van reageren, wanneer het Kremlin een bepaalde aantas-

ting van zijn invloedssfeer percipieert. Het ziet er niet naar uit,

dat na de publikatie van een dergelijke beschouwing ruimte over is om

het "uitgestelde" bezoek van Breznjew aan Egypte nog vóór het a.s.

partijcongres te regelen. Het artikel volgt hieronder:

In de Egyptische pers komen de laatste tijd steeds vaker uitlatingen

voor, bedoeld om een schaduw te werpen op de SU, haar Midden-Oosten-

politiek en i.h.b. haar beleid jegens Egypte. Daarbij komt het zelfs

tot beweringen, als zou zowaar de SU de schuld hebben, dat de Egyptische

leiding thans aan kritiek van andere Arabische staten i.v.m. het recen-

te Egyptische-Israëlische deelakkoord blootstaat. Tegen dergelijke vol-

strekt ongegronde persreacties wordt helaas door diegenen in Egypte die

de politiek bepalen en die zulks behoorden te doen omdat zij van de

werkelijke stand van zaken op de hoogte zijn geen stelling genomen. Het

is daarom van belang nogeens te herinneren aan een aantal grondgegevens

die de Sow j et-Egyptische betrekkingen en de politiek van de SU in het

Midden-Oosten in .haar geheel betreffen.

De SU heeft haar betrekkingen met Egypte altijd op de principiële,

fundamentele grondslagen van haar buitenlandse politiek gebouwd.. Een

onverzoenlijke houding jegens imperialisme en kolonialisme en konse-

kwente steun voor de nationale bevrijdingsbeweging van de volken vor-

men er een integrerend deel van. De officiële dokumenten en redevoe-

ringen van de Sowjet-leiders bevatten dienaangaande verwijzingen

die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. De Secretaris-Generaal

van het CC



van het CC van de CPSÜ, L.I. Brez.njow, heeft in zijn op het XXIVe

Partijcongres uitgebrachte rapport onderstreept, dat een van.de doel-

einden van de Sowj et-buitenlandse politiek is "het steunen van de

nationale bevrijdingsbeweging en het verwezenlijken van all-round

samenwerking met de jonge ontwikkelingslanden".

Sinds de juli-revolutie van 1952 in Egypte doet de SU permanent al

h«tg«en wat in haar vermogen is voor de ontwikkeling van vriendschap-

pelijke betrekkingen en uitgebreide samenwerking met dit land. Na 1952

kwam met succes de politieke samenwerking tussen beide landen tot stand

en werd deze in vorm en inhoud steeds veelzijdiger. Regelmatig vonden

topontmoetingen plaats, kwamen brede kontakten tot stand op vele terreinen

•wan de Sowjet-Egyptische betrekkingen en ontstonden er nauwe vriend-

schapsbanden tussen de belangrijkste staatsinstellingen en maatschappe-

lijk© organisaties van beide landen en werd de vriendschap tussen de

•v;ölk«r.en van de SU en Egypte versterkt.

JQe leiders van het nieuwe Egypte hebben herhaaldelijk verklaard, dat de

SiOWJet^Egyptische samenwerking een van de belangrijkste. en noodzakelijke

grondslagen vormde om een waarlijk onafhankelijke ontwikkeling van het

land te garanderen en om de meest gunstige voorwaarden te creëren voor

d@ verdere versterking van de onafhankelijkheid en maatschappelijke voor-

uitgang van het Land. "Wij begrijpen heel goed, - onderstreepte destijds

president Nasser -, dat wanneer er geen Sowjet-steun zou zijn, Egypte

geen enkel ingewikkeld economisch en politiek vraagstuk zou kunnen op-

lossen" .

Be samenwerking tussen de SU en Egypte in de internationale arena is

e>en belangrijke, zwaarwegende factor van de huidige internationale ver-

houding in het Midden-Oosten geworden. In alle fasen van de strijd van

•h-et Egyptische volk voor zijn vrijheid en onafhankelijkheid heeft de

SïT deze rechtvaardige strijd standvastig gesteund. Zo geschiedde in

11956s in de dagen van driedubbele agressie tegen Egypte; aldus ge-

sseiiiedde in 1967, toen Israël agressie ontketende tegen drie Arabische

Bitat-en: Egypte, Syrië en Jordanië; zo geschiedde in oktober 1975 toen

d® conflictsituatie in het Midden-Oosten als gevolg- van de agressieve

politiek van Israël in een nieuwe ernstige uitbarsting van oorlogshan-

delingen in dit gebied tussen Israël en zijn Arabische buren uitmondde.



Kunnen deze onweerlegbare feiten soms geloochend worden zonder van de

begrippen van eer en geweten een aanfruiting te maken?

Door de inspanningen van de SU en Egypte werd ook voor hun toekomstige

politieke samenwerking een hechte volkenrechtelijke basis gelegd. Op

27 fflei 1971 werd te Kaïro. het Vriendschaps- en samenwerkingsverdrag

tussen de SU en Egypte getekend. Het verdrag legde de hoofdtendenzen

van de samenwerking tussen -beide landen vast en gaf daaraan nieuwe

impulsen. "In de inhoud van dit verdrag, - verklaarde L.I. Breznjew -

komen de nauwe vriendschap, de wederzijdse steun en het wederzijdse

begrip, waardoor de betrekkingen van de SÏÏ met de progressieve Arabische

Staten zich onderscheiden, duidelijk tot uitdrukking".

Thans zijn er in Egypte politici die de zaak graag zo willen voorstellen.

als zou het Verdrag van 1971 door de SÏÏ aan Egypte zijn opgedrongen.
/

Maar uitgezonderd degenen die aan een vreemd soort vergeetachtigheid

lijden herinnert iedereen zich heel goed wie eigenlijk - de SU of

Egypte - het eerst de vraag omtrent het sluiten van een dergelijk

akkoord aan de orde heeft gesteld. Ook herinnert iedereen aich nog wat

daarover door president Sadat is opgemerkt: "Wij wilden dit verdrag,

- zo verklaarde hij in de Egyptische Volksvergadering, - en wij onder-

tekenden het en hebben zo nieuwe garanties toegevoegd om onze strijd

succesvol ten einde te brengen. Ik heb naar ondertekening van het

verdrag met de SU uit naam van onze toekomst en de tóekomst van ons

nageslacht gestreefd". Dat zijn de feiten, dat is de waarheid omtrent

het Verdrag van 1971» een politiek hoofddocument dat de aard van de

Sowj et-Egyptische betrekkingen heeft bepaald.

Uxet minder veelzeggend is het feit dat de SU en Egypte op een ander

belangrijk terrein, dat van de economie, gingen samenwerken. De jonge

Egyptische staat werd van meet af aan voor de bijzonder belangrijke

en moeilijke opgave gesteld om de op gang gekomen sociaal-politieke

hervormingen op een hechte en moderne economische basis te funderen en

de noodzakelijke wederaijds voordelige economische betrekkingen met de

buitenwereld te vestigen. Kon de Egyptische, revolutie soms op de sym-

pathie van diegenen rekenen,tégen wie aij was gericht?' Het leven heeft uit-

gewegsen, dat Egypte alleen op die landen die in de praktijk de nationale

bevrijdingsbewegingen öteunen en de.jonge ontwikkelingslanden helpen

in de strijd voor de versterking van hun politieke onafhankelijkheid



en economische zelfstandigheid kon steunen. Daarom was de koers van

het nieuwe Egypte, gericht op ontwikkeling van economische betrek-

kingen met de SU en de andere landen van de socialistische gemeenschap,

logisch en historisch gefundeerd.,.

De banden tussen de SU en Egypte op het terrein van economische samen-

werking namen verschillende vormen aan en ontwikkelden-zich op grote

schaal. De bijzondere betekenis van d.eze samenwerking bestaat hierin,

dat zij de kwalitatieve ombouvr van. de Egyptische economie en opheffing

van haar eenzijdig karakter, welke het gevolg is van lange jaren van

koloniale afhankelijkheid, bevordert. Primaire aandacht werd besteed

a-an de ontwikkeling van Egyptische produktielcrachten in basissectoren

van de economie: .energie, machincbouw, chemische industrie, ferrometal-

lurgie en non-f errouietallurgie.

Be Sïï verleende en verleent Egypte hulp bij de bouw van 140 industriële

projecten. Daarvan is thans een honderdtal al gereed,, deze projecten

lopen goed en brengen Egypte aanzienlijke voordelen. Alle industrieën,

met Sowjet-hulp gebouwd, zijn uit economisch oogpunt zeer rendabel.

Kan men die treffende bladzijden of, beter gezegd, markante hoofdstuk-

ken van Sowjet-Egyptische economische samenwerking als de bouw van het

hydro-energetisch Assoean-complex en de bouw van het metallurgisch

complex: te Heiwan uit de herinnering van het Egyptische volk wegvagen?

Bij herhaling hebben de Egyptische leidera erkend, dat de bouw van

d'eze complexen voor Egypte en de welvaart van zijn volk historische

betekenis heeft.

Het is bekend dat de voormalige koloniale mogendheden de een na de

ander geweigerd hebben aan de bouw van de Assoean-dam en de uitbrei-

ding van hét Heiwan-complex deel te nemen. Anders en vanuit een prin-

cipieel andere opstelling verhield zich de SU tegenover deae voor het

Egyptische volk van vitaal belang zijnde bouwprojecten» .In de gemeen-

schappelijke Sowjet-Egyptische verklaring, welke t.g.v. de plechtige

opening van het Assoean-complex' op 15 januari 1971 ondertekend werd,

werd opgemerkt dat. de "Issoean een waar voorbeeld is van gezonde en

gelijkgerechtigde betrekkingen-tussen staten en een treffende 'bewijs



xn samenwerKing met; ae Kracnten van

het socialisme grote successen kunnen behalen 'bij het versterken van hun

politieke en economische onafhankelijkheid".

Wat is daarop het commentaar van diegenen die thans in sommige Egyp-

tische kranten het grootse werk, door het Sowjet-volk voor Egypte en

zijn volk verricht, proberen zwart te maken? Immers zelfs zij waren

voor het neerschrijven van hun met leugens gelardeerde artikelen aan-

gewezen op het elektrisch licht dat van de Assoean komt en aten het

graan dat in de met het water uit het Assoean-bassin geïrrigeerde velden

door de fellah's wordt' verbouwd.

Een hoge vlucht nam de samenwerking tussen de twee landen op agrarisch

terrein. Met deelneming van Sowj et-organisaties zijn werken in uitvoering

van de ontginning van 126.000 ha. woeste gronden, wat gezien de be-

staande landhonger in Egypte een indrukwekkend cijfer vormt; 5000 dorpen

worden geëlektrificeerd.

Met intens begrip voor de economische problemen waarmee het Egyptische

volk na de revolutie van 1952 te kampen heeft en trouw aan de beginse-

len van het socialistisch internationalisme streeft de SU ernaar het

Egyptische volk de noodzakelijke hulp te verlenen bij het overwinnen

van de eeuwenlange achterstand en het creëren van een onafhankelijke

nationale economie. Zij heeft dat bij herhaling in woord en daad

bevestigd.

In het bijzonder dient men stil te staan bij de hulp die door de SU

op militair terrein is verleend, temeer daar de werkelijke stand van

aaken op dit gebied aan de meest schaamteloze verdraaiingen blootstaat.

De revolutie moet haar verworvenheden verdedigen. Toor de Egyptische

leiders kreeg deze kwestie van 't begin af een bijzonder akuut karak-

ter: de strijd tegen de imperialistische intriges van de voormalige

koloniale metropolen raakte nauw met de bijzonder ingewikkelde ver-

houdingen tussen de staten in het Midden-Oosten verweven. De Arabische

landen kregen te maken met de expansionistische, tegen de Arabieren

gerichte aspiraties van Israël, dat de steun geniet van het inter-

nationale imperialisme en zionisme. Kon Egypte op militaire hulp

rekenen van die



rekenen van die krachten waarvan het zich zo even bevrijd had? Het

zou zonderling zijn geweest om te verwachten, dat do imperialistische

staten zich om de versterking van Egypte's militaire macht bekommer-

den. Dat deden ze dan ook niet.

Daarom was het logisch dat president Nasser, als een wijs staatsman,

in 1955 het historische besluit nam zich tot de SU te wenden met

het verzoek het defensievermogen van de jonge republiek te helpen

versterken. Het was vanzelfsprekend dat het verzoek van ïïasser bij de

SU'véél begrip ontmoette. Met de hulp van Sowj et-specialisten, in

Sgypte, die daar op verzoek van de Egyptische leiding werden heenge-

•êtuurd, werd een efficiënt leger opgebouwd, uitgerust met modern wapen-

tuig. Veel hulp werd eveneens bij de opleiding van het personeel van

d« Egyptische strijdkrachten geboden.

Ia de Israëlische agressie van 196? werd met hulp van de SU het Egyp-

tisch militair potentieel weer volledig aangevuld. De eersteklas kwa-

liteit van de Sowjet-wapens werd tijdens de oktoberdagen van 1975 op

bijaonder duidelijke, wijze gedemonstreerd. Met deze wapens wist het Egyptische

leger niet alleen met succes de aanvallen van de agressor af te slaan,

Biaar hem ook gevoelige slagen toe te dienon. De gehele wereld was er

getuige van, hoe in deze dagen over zee en door de lucht onafgebroken

Sowjet-wapens en munitie naar Egypte en Syri'ê gingen. Men moet wel

hst toppunt van onbeschaamdheid hebben bereikt om, zoals thans sommi-

gen doen, te verklaren dat Egypte destijds uit de SU "enkele koffers

reserveonderdelen" ontving. Striemende woorden, maar die met de werke-

lijkheid niets te maken hebben, verhogen ook niet bepaald de geloofwaar-

digheid.

Ook na de oktoberoorlog van 1973 vervolgt de SU op kqnsekwente wijze

haar-koers, gericht op de ontwikkeling van vriendschappelijke samen-

" werking met Egypte op militair terrein, overeenkomstig de bestaande

akkoorden. Haar, zoals bekend, is dit een zaak die een tweezijdig

karakter heeft. Samenwerking kan zich niet ontwikkelen wanneer een

van de partners een koers volgt die deze samenwerking ondermijnt.

ÖV«r de -wegen voor een Midden*»0ostcn regeling, het volgende- De SU

«n de andere landen van de socialiotincho gemeenschap zijn in het

v erl eden uit gegaan _en



verleden uitgegaan en gaan ook thans uit van de absolute premisse, dat

de agressie definitief moet ophouden, dat aan do landen die aan. agres-

sie hebben blootgestaan het land dat hun rechtens toebehoort moet

worden teruggegeven en dat elke staat op een vrije en onafhankelijke

ontwikkeling recht heeft. In do kern van de zaak is dit een vraagstuk

dat niet alleen voor het Midden-Oosten geldt, maar een principiële inter-

nationale kwestie.

Juist daarom was en is de SU van oordeel, dat een hechte en rechtvaar-

dige vrede in het Midden-Oosten kan en moet worden bereikt op basis

van, ten eerste, de volledige verwijdering van Isra'êls troepen uit

alle door hen in 1967 bezette Arabische gebieden; ten tweede, de

inwilliging van de., legitieme nationale rechten van het Arabische volk

van Palestina, met inbegrip van zijn recht op het stichten van een eigen

staat en, ten derde, de verzekering van het zelfstandig en onafhankelijk

bestaan en ontwikkeling van alle staten en volkeren van het Midden-Oosten.

Om een regeling op deze rechtvaardige basis te bereiken bestaat een ge-

ëigend internationaal mechanisme: de Geneefse vredesconferentie voor

het Midden-Oosten. Op dit forum kunnen alle aspecten' van een regeling

beschouwd en beslist worden, aan het werk ervan dienen alle direkt bij

het konflikt betrokkenen, inclusief de PLO, en eveneens de SU en de

VS als medevoorzitters van de conferentie deel te nemen.

De SU verwerpt de mogelijkheid om tot deze of gene tussentijdse en

deelmaatregelen te komen niet. Dergelijke partiële maatregelen dienen

evenwel een integrerend en organisch bestanddeel te vormen van een

allesomvattende regeling, zij moeten worden uitgewex'kt en genomen in

het kader van de Geneefse konferentie, in haar volledige samenstelling.

De ÏÏSSE is ertegen, dat dit internationale mechanisme slechts gebruikt

wordt als een--scherm voor het goedkeuren van stappen die buiten de

conferentie-om worden genomen. Hierin ligt het principiële verschil

tussen de positie van de SU en degenen die onder de dekmantel van de

"stap~voor-stap"-politiek feitelijk aansturen op een bevriezing van '

de situatie in het Midden-Oosten en bestendiging van Isra'êls bezet-

ting van Arabisch land.



Dat de Sow,jet-positie volledig aan de fundamentele belangen van de

Arabische volken beantwoordt, wordt nogeons door de kritische opstelling

van de Arabische staten tegenover hot recente Egyptisch-Isra'êllsche

akkoord over de gedeeltelijke terugtrekking van Israëlische troepen

in de Sinaï duidelijk bevestigd. Juist daarom heeft men kritiek omdat

Egypte met dit akkoord, waar het van do agressor een nietig klein deel

van zijn territoir terugkrijgt, tevens de scherpte heeft ontnomen aan. de

kwestie van de bevrijding van Egypte's eigen onder Israëlische bezet-

ting blijvend gebied (ongeveer 90̂  van de Sinaï) en van de door Israël

.veroverde gebieden van andere Arabische staten. Een slag werd toege-

bracht ook aan de inspanningen om de legitieme en onvervreemdbare

rechten van het Arabische volk van Palestina veilig te stellen.

Bovendien brengt dit akkoord, dat in de introduktie van Amerikaans

personeel in de bufferzone tussen de Egyptische en Israëlische troepen

in de Sinaï voorziet, in de Midden-Oosten-situatie een nieuw element,

dat vol is van verstrekkende, gevaarlijke konsekwenties. Niet toeval-

lig heeft deze stap in de VS zelf, daaronder in het Amerikaanse Congres,

grote ongerustheid gewekt, liet zonder gegronde redenen hebben velen

in dit verband eraan herinnerd, dat met de introduktie van een relatief

gering aantal Amerikaans personeel de VS-betrokkenheid in de binnen-

landse aangelegenheden van Vietnam aanving, welke mettertijd uitgroeide

tot een jarenlange bloedige oorlog, die vele levens van heldhaftig

voor Iran vrijheid en onafhankelijkheid strijdende Vietnamezen, maar

ook levens van Amerikanen eiste, die het slachtoffer werden van de

agressie tegen Vietnam.

Het kon niet anders of ondertekening van een dergelijk soort akkoord

moest een slag toebrengen aan de eenheid van de Arabische volken. In

de nood trachten sommigen zich thans vrij te pleiten en de schuld op

anderen te schuiven, waarbij men de SU verwijten maakt over "onder-

mijningn van de Arabische eenheid. Deze verwijten zijn duidelijk aan

het verkeerde adres gericht. Geen ontmoeting tussen Sowjet- en Ara-

bische leiders, geen Sowjet-Arabische dokument is er geweest, waarbij

van Sovjetzijde niet het belang is onderstreept van hechte aaneenslui-

ting van de Arabische staten en versterking van de eenheid van hun

optreden in de strijd tegen de voortgezette agressie van Israël. Ook
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bij de praktische stappen, die zij onderneemt doet de SU alles om de

eendracht van de Arabische staten op anti-imperialistische grondslag

te bevorderen. De pogingen evenwel o ra een schaduw te werpen op de Sow,j et-

koers in deze kwestie onthullen slechts hot kwade • geweten van hen die

deze pogingen in het werk stellen„

Onder omstandigheden waarin de tegenstanders van vriendschappelijke

betrekkingen tussen Egypte en de SU in versterkte mate trachten, de

Sowjet-Egyptische samenwerking te verzwakken en uit te hollens blijft

ons land trouw aan de principiële buitenlands-politieke koers. De

politiek van de SU Is niet alleen gericht op behoud van al het goede

dat tot op heden in de betrekkingen tussen onze landen werd bereikt,

maar ook op de verdere uitdieping en verrijking van deze betrekkingen.

In de felicitatie die kameraden L.I. Breznjew, K.V. podgorny en

A.ïsT. Kosygin aan president A. Sadat t.g.v* de 2Je verjaardag van de

Egyptische revolutie stuurden is de bereidheid van de SU uitgedrukt

om ook in de toekomst de "betrekkingen van nauwe vriendschap en al-

zijdige vruchtbare samenwerking tussen de USSR en Egypte" te versterken

"op grondslag van hun gemeenschappelijke belangen in de strijd tegen

de intriges van de krachten van imperialisme en agressie, in de strijd

voor de vrede, onafhankelijkheid en sociale vooruitgang van de vol-

keren".
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HOOFDSTUK V - ANTI-MILITARISME B» DE SOLDATENBOSDEN.

Inleiding.

1• Het anti-militarisme heeft in het afgelopen jaar internationaal

duidelijk een opgang doorgemaakt. Een van de hoogtepunten was ongetwij-

feld het in november '74 in Nederland gehouden "Anti-NATO" congres dat

werd georganiseerd door de Nederlandse "Bond Voor Dienstplichtigen"

(BVD). Be betrekkelijk snelle opkomst van het anti-militarisme

in de andere west-europese landen viel af te leiden uit diverse, in die

landen ontwikkelde activiteiten waarbij het vaak ging om demonstratieve

bijeenkomsten, protestmarsen e.d.. Een in het buitenland nieuw verschijn-

sel was het demonstreren in het openbaar door in uniform geklede mili-

tairen, iets wat men in Nederland al kende. Wat in Nederland nog niet •

viel waar te nemen was het deelnemen aan anti-militaristische protest-

demonstraties door vrijwillig-dienend kader, zulks in tegenstelling

tot hetgeen in Frankrijk, Duitsland en Italië gebeurt.

2. Een belangrijke vraag voor alle zich Socialistische Soldaten-

organisaties noemende groeperingen, zowel in binnen- als buitenland,

luidt: "moet een soldatenorganisatie autonoom blijven" of "integreren in

de strijd van het (inter-)nationaal proletariaat". Met name van Italiaan-

se (Lotta Continua) en Franse zijde ("Comité de Défense des Appèles" en

"Comité Anti-Militarlste") wordt op de tweede oplossing aangedrongen.

Het zijn o.a. ook deze twee organisaties die wijzen op de mogelijkheid

om via het militaire beroepskader "anti-militarisme" te bedrijven. Aan

het eerste nationaal congres van "Lotta Continua" in januari 1975, namen

o.a. een Portugese en een Nederlandse delegatie deel.

Positie BVD en YYDM.

3» De Bond Voor Dienstplichtigen heeft met de organisatie van

het congres Anti-NATO '74 zich (nog meer) internationale bekendheid

verworven. Maar niet allen de BVD, ook de VVDM, die vele van haar wen-

sen gerealiseerd heeft gezien, strekt vele buitenlandse anti-militaristi-

sche soldatenorganisaties tot voorbeeld. Leden van zowel de BVD als de

VVDM - in de meeste gevallen lid van beide organisaties tegelijk - hebben,

zo kon worden vastgesteld, tijdens bijeenkomsten in Italië, Frankrijk,

België en Duitsland verslag uitgebracht van hun str^jdmethoden, ervarin-

gen en resultaten. Daarbij hebben zy mn. hun buitenlandse collega's ge-

wezen op de reactie die van de (leger-)autoriteiten op hun optreden

verwacht kon worden.
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verwacht kon worden. Herhaaldelijk werd en wordt door "buitenlandse organi-

saties verwezen naar deze twee Nederlandse organisaties, waarvan gezegd

kan worden dat ze een unieke positie innemen. In dit verband zij nog ver-

wezen op een recent artikel in "Air Force Times" (bijlage A).

4. De "Bond Voor Dienstplichtigen" is in de loop der jaren uit-

gegroeid tot een organisatie met een duidelijk politieke doelstelling,

n.l, het vestigen van een socialistische maatschappij op basis van de

marxistisch-leninistische beginselen. De krijgsmacht is het terrein van

aktiviteiten omdat deze - overeenkomstig de marxistisch-leninistische
grondslag - beschouwd wordt als een van de onderdrukkingsinstrumenten van

de heersende klasse $ zij ig een machtsinstrument in handen van de

"bourgeoisie". Het streven is door middel van soldatenmacht het kapi-

talistische stelsel te vernietigen. Men ziet dit streven doorkruist

door de tendens naar het vormen van een beroepsleger. Een beroepsleger,

zonder dienstplichtigen, zou niet vatbaar zijn voor de corrigerende

werking van de maatschappy en zich kunnen ontwikkelen tot een willoos

werktuig in handen van de kapitalistische machthebbers. De doelstel-

lingen van de BVD zijn aldus te formuleren:

"Het bevorderen van solidariteit en organisatie onder de (dienst-

plichtige- )militairen en het bevorderen van klassebewustzyn bij de

militairen, zodanig dat het militaire apparaat ongeschikt gemaakt

wordt als instrument van de heersende klasse en opdat de militairen

na hun diensttijd ook in andere sectoren van de maatschappij de strijd

tegen het kapitalisme zullen ondersteunen."

5» Omdat de BVD zich ontwikkelde van een organisatie voor

dienstweigeraars naar een organisatie voor dienstplichtigen was het

aannemeiyk dat zjj kontakt zou leggen met de Vereniging Voor Dienst-

plichtige Militairen. Daar deze laatste een in opzet louter belangen-

vereniging is die zich duidelijk inzet voor de belangen - behartiging

van de dienstplichtige militairen ontstond er binnen de BVD een

discussie
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een discussie omtrent het nut van deze in de ogen van de BVD gematigd

optredende VVDM» Toen deze laatste zich echter in het defansie-overleg

steeds harder opstelde en met diverse akties haar doelstellingen kracht

bijzette, werd zij hierin gesteund door de BVD, die hiermee trachte het

soldatenverzet verder te optimaliseren*, Gelijktijdig werd getracht ver-

der in de WEM te infiltreren opdat deze vereniging steeds meer paral-

lellen zou gaan vertonen met de BVD. Hoewel de WDM opereert als een

zelfstandige militaire belangenvereniging kan gezegd worden dat hierin

de invloed van de BVD toeneemt.

Stromingen in de BVD.

6e Daar ook andere, veelal extreme organisaties zich met het

streven van de BVD naar aantasting en daarna vernietiging van de kapita-

listische samenleving kunnen verenigen, is er eert relatie gegroeid tus-

sen de BVD en deze gelijkgerichte organisaties, zoals het Socialistisch

Onderwijs Front (S.O.P.) en de "Internationale Kommunisten Bond" (l.K.B.).

7» Het S.O.F, is een organisatie van leerkrachten die een

socialistische maatschappij voorstaat. Zij tracht dit o.a. te bereiken

door het uitgeven van diverse brochures, waaronder enkele over de dienst-

plicht. Daar zij in haar streven zich voornamelijk - evenals de BVD —

richt op jongeren, was er snel sprake van een vorm van samenwerking.

8» De IKB is de Nederlandse sectie van de IVe Internationale»

Be groepering is ontstaan in 1975 door een fusie tussen de "Kommunisten-

bond Proletarisch Links" en de "Revolutionair Kommunistenbond". Zij

streeft een omverwerping van het kapitalistisch systeem na, afschaffing

•van de loonslavernij en vestiging van de socialistische wereldgemeenschap.

In dit streven is zij duidelijk trotskistisch.

9« In de afgelopen periode hebben leden van de Internationale

Kommunistenbond getracht de BVD vóór hun zienswijze t,a.v, de soldaten-

strijd te winnen. Onder leiding van Wim SCHUL is aan het 7e congres,

gehouden te Arnhem van 2J mei t/m 25 mei 1975,, van de BVD een aantal

stellingen voorgelegd9 waarin duidelijk trotskistische thema's herkenbaar

waz'en. Ondanks deze goed voorbereide poging tot een "coup'% hebben SCHUL's

tegenspelers, de meer praktisch ingestelde Ben DANKBAAR en de zijnen,

echter hun denkbeelden



echter hun denkbeelden ("alternatievan" op de stellingen van SGHUL) alen

aangenomen» Met name ae "autonomie" van de Soldatenbeweging is nog eens

beklemtoond, hetgeen erop neer komt dat de BVD de Soldatenbeweging op-

vat enerzijds als een onderdeel van de beweging die gericht is op fijn-"

damentele veranderingen binnen de maatschappij, maar anderzijds als een

zelfstandige en onafhankelijke organisatie van soldaten.

10. Op aandrang van met naiae Ben DANKBAAR zal de BVD haar aan-

dacht vooral richten op de rol van de sociaal-democratie, meer in het

bijzonder op de exponent daarvan: de Partij van de Arbeid en de minister

van Defensie, de neer VHEDËLING.

11. De "tendens naar een sterke staat'J zoals Wim SGHUL die onder

de aandacht bracht, werd door het congres wel onderkend, maar toch niet

zo belangrijk geacht dat alle actie erop gericht zou dienen-te worden*

12. Het congres zag, het bovenstaande in aanmerking nemend»

daarop de volgende punten als voornaamste taken voor de leden van de

Bond voor Dienstplichtigen:

a. versterking en verbreding van de organisatie van soldaten;

b. strijd tegen de onderdrukking van soldaten;

c. solidariteit van soldaten en arbeiders?

d. agitatie tegen een vrijwilligers- of beroepsleger en elite-

onderdelen.

Met name de punten a. en b. brengen met zich mee dat de aandacht van de

BVD voor de VVDM (hernieuwd) 7,a.1 toenemen. De oprichting van het zoge-

naamde "soldatenkomitee", e«n BVD-initiatief» is hiervan een onderdeel,,

Ledental van de EVD»

13» Het afgelopen jaar heeft de BVD naar alle waarschijnlijkheid

eerder een kwalitatieve dan een kwantitatieve winst opgeleverd. Het aan-

tal kaderleden bedraagt nog steeds ongeveer 150, waarvan er ongeveer

40 tot 50 gerekend kunnen worden tot de harde kern. Het centrum van de

BVD-aktiviteiten ligt nog steeds in Amsterdam, waar ook het Algemeen

Secretariaat gevestigd is.

Samenyatting
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Samenvatting en conclusie.

14» In 1974/1975 is getracht op alle fronten en in nagenoeg

alle Westeuropese landen het anti-militarisme nieuw leven in te

blazen, waarbij door allerlei groeperingen op (de afloop van) de

"kwestie Vietnam" is ingespeeld, "als tragisch voorbeeld van wat door

militarisme teweeg kan worden gebracht". Socialistische soldaten-

organisaties - al dan niet door infiltratie mantel-organisaties

geworden van bijv. de trotskisten - zullen in de komende tijd waar-

schijnlijk naar elkaar toegroeien, waarbij het vraagstuk van de

"autonomie" eventueel nog een struikelblok zou kunnen worden.



With the waralng trom the American
Fedoration of Government Employees
that it may begin organizing members
of the military services, \ve thought it
would be usefu! to examine what is
hsppening on tb is score inEurope.

Th u s foUows a special report from
David Cortright of the Center for Na-
tional Security Studies.

BY DAVID CORTRIGET
Certïer for Natioruu Security Studies

THE CONCEPT of service
unions may seem totally new and

unacceptable to some U.S. military
leaders, in Europe rank and file organ-
izaüons have operated for years and
are becoming something of a tradition.

Of the va r iou? examples of soldier
ssaocia t icns w i t h i n NATO, one of the
most interesüng &r.d suceessfui models
b(?!o!;gs to the Djion

The L ' n i o n c f Cöi.^cripted Soiaiers
•A'VDM.) — iht- '.-.•jrid'a i i r s t t r u e Gl
•j r. i o i'. '— b j i ? i > ;;pproximate!y 30.000
rvomcc-r? r.rui has m its short mstory
co.T.piiea an impress ive record of

WDM grew out of a loca) organizing
effort in 1966 at the Army carap of Ede.
The campaign was an immediate suc-
cess, spreading quickly to other bases
and easily winning official recognition
from the ministry of defense, In its
early years WDM enjoyed cordiaï rela-
tions with the government.

In 1969 the union was granted the
right to dues withholding, and natipnal
executive board members were given
time off and free office space for carry-
ing out their union activities.

In 1970-71 WDM began to engage in
mass actions such as petit ion cam-
paigns and demonstrations and in the
process rapidly expanded its raember-
ship . As the union's influence gained,
iis successes muitipiied.

Pay and a l lowances increased, hair-
cut r egLi l a t ions were eliminated,
' i a i u t i n g beeame optional, censorship of
rü id i r .g rnateriai \vas re laxed, etc. In-
deed, the actions of WDM and its cqro-
psnion associations have helped raold
the Dutch mili tary into one of the most

. h i g h i y pa id . progressively managed
arrr- d forces in the worid, ' " ' '

Last November I visited Holland to
find out more about these develop-
ments and to interview members of the
WDM executive board. The following
excerpts are from an interview with
Paul Regouin at the WDM central
headquarters in Utrecht:

Q. Wbat is the strueture of the WDM?

A. The WDM has a board of seven
persons: A chairman, treasurer, secre-
tary. and four people who organize in
the barracks.

WDM also has contact persons in all
units . Meetings are conducted in the
barracks every week, during which such
problems as l iv ing conditions and the
behaviorof officers are discussêd.

In each barracks there is also a board
which runs WDM activi t ies in that
location. All these smal l boards then
meet four times a year in Utrecht at a
"general members conference". The
members of the cer.tral board are then
elected at these general meetings.

• Q. How does WDM deal with soldier
problems?

A. Griev^nces'are addres'sed in two

ways. First, for minor prtfble'ms, the
local board takes direct action. For
example, in problems dealing with mili-
tary law, the iocal board helps the sol-
dier understand these matters. The
union has written books and guides for
interpreting the military law which can
be read and understood by all the
soldiers.

Second, if there are big problems, the
central headquarters must become in-
volved. For example, there are of ten
occasions when the computer sends the
wrong man on orders to Germany. We
in the central headquarters can solve
these problems through direct contacts
with the ministry of defense.

We are able to talk with the ministry
and clear up these types of problems.

Q. How do you bargain with the minis-
try?

A. We have colli forma l and informal
talks. Off ic iaüy, we tak with a group in
the defense ministry w h i c h represents
the government. However, these discus-
sions o f t en are unprodi/ctive. On the

• ••- iContinued From Page20)

<Coni;nut-d Krom Page 14 1

Q. How do vju gain ru-w members?

A '.Ve f i n d out v, hen and where new
co.'.;i:rip:a wiii eiucr ;:;e ar;n\. and we
co !o ea^h < ; t e an J c;si:"::)uto iniorina-

t ai ' . . • > ; " . . i ; til ê evc;;;n

a;. d ur^c coiücr^:- u jo in the union.

Ali the active mer i ibor j and board-
members go io tho b a r r a u k s every
cveiiing during thl. : : i ;n e. We teil \vhy
u's ir.jpcrtaiu to be or^amzed and vvhat
w? j.re dein;?.

Xo'-v w v }'id\ a i>?rox in ia t e i y 30.000
:;•;<•:;; bers/Tr.i? is apj>roxirr.ate]y 7S:~- of
aii ihe oonscripts. ,SD you can see that

wt jre a >/ery Jarge union.

Q. W!ut is your current activity?

A. O u r most impor tan t struggk- now is
coniperisatio;; . In genera! the WDM is
a t tempt ing to reduce the differente be-
twt-en t h o E o who must enter the service
and 'hose who are on the outside.

We are d o i n g th is uow by demanding
Cüriipcioatiun for overtinte ivork.

For example, if we mus t perform
•tveekend watch, we want to have some-
thin^* in retur-n. Also, if we have to en-
gage in exercise» in Germany for three
o.r four weeks, we want some
compensation.

.Most soldiers are. not interested in-
more pay, but they prefer to have time
off.

Q. Can you describe this compensation
campaign?

A. The WDM has been f ight ing for
compensation for over two years now.
At first we had negotiatio'ns with the
m i n i s t r y . but they r e f u s e d to budge.
This' resulted in big demonstrations. In
February of 1974. 8000 soldiers demon-
strated here in Utrecht.

The WDM . crganized this
demonstration and operated buses from
every big barracks in Holland.

Aïter the demonstration the ministry
off e red a compensation proposal.

This was very bad, however, and was
rejected by WDM and all the soldiers'
associations. The mir.istry has promised
to offer a new plan, and we hope that it
will be betler than the last.

Q. Do you think that a soldiers' union
is compatible with military discipline?

A. Discipline can be achieved in two
ways The oid way, and the way it seems
in the U.S. at the moment, is to say 'be-
have. or be placed in jail ' . The other
way, however, is for soldiers to see the
necessity of the job on their own and to
be motivated to do it.

Many in NATO ridicule the Dutch sol-
diers, but last year during roaneuvers
in Germany Dutch soldiers scored the
highest points. They were some of the
best units in the entire maneuver.

In ray opinion, when someone feels
good and is in a reasonable situation,

. hè will do his job better than when hè
is subjected to heavy discipline.
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HOOFDSTUK VI - MAANDOVERZICHT. VEILIGHEIDSMELDINGEN

1. Teneinde tegemoet te komen aan de wens om ruimere "bekend-

heid te geven aan de veiligheidsmeldingen die bij het Bureau Contra-

Inlichtingen van de Luchtmacht Inlichtingendienst binnenkomen, zal

voortaan maandelijks een overzicht van deze meldingen in de Isam

worden opgenomen. Tevens wordt hiermee beoogd een beeld te geven

van de veiligheidssituatie binnen de KLu.

2, Opgemerkt zij dat bepaalde veiligheidsmeldingen wegens

Iran (zeer) vertrouwelijke karakter niet in de overaichten zullen

worden vermeld. Om dezelfde reden zullen verwijzingen naar de

voortgang van een onderzoek, alsmede naar de met het onderzoek

belaste instantie(s) achterwege blijven.



MINISTERIE VAN DEFENSIE
LUCHTMACHT INLICHTINGENDIENST

BIJLAGE, ̂  •••:;:-—, d e lij r o c *
van ISAM 11/75.

f-cirean Gï T BEHANDELDE
YEILIGHEIDSMELDINGEN

in de maand september1975

Datum en plaats

v.h. incident

Onderwerp Voorlopig resultaat

1. MELDINGEN GEDURENDE VERSLAGPERIODE

7/7 VIb,TV.

Vlb.LV.

3 GGW.

16/8

27/7

Vlb.TW.

De LB van de vlb. Twenthe constateerde in
de nacht van 7 °P 8 juli dat een vlieg-
tuig regelmatig de basis overvloog,

Contact KLu militair met vrouw van Russi-
sche afkomst.

Zwerver in de bossen rondom stelling
524 Sq.

In de nacht van 15 op 1.6 augustus is door
2 onbekenden ingebroken in.geb. 276 pp de
vlb. Twenthe. Sr is niets ontvreemd. In
het gebouw bevonden zich een aantal oude
wapens t.b.v. een tentoonstelling. Wapens
ten dele onklaar en ten dele gebruiksklaar.

Vermissing milt.paspoort nr.̂ HĤ . Betr.
heeft het paspoort te Rotterdam verloren.

Uit een gehouden onderzoek is gebleken
dat het hier een fotovlucht betrof
tby, bodemonderzoek.

Uit een gehouden onderzoek is gebleken
dat betr. in onmin leeft met echtgenote
en ouders. Politie die betr. goed kent
beschouwt hem als ongevaarlijk. Heeft
enkele PV's gehad i.v.m. kleine diefstal-
len.

Toegangsdeur tentoonstellingsruimte zal
aan beide .zijden worden voorzien van
staalplaten en gebruiksklare wapens
worden onbruikbaar gemaakt.



Datum en plaats

v,h. Incident

Onderwerp Voorlopig resultaat

v. h. onderzoek

29/7 Vlb.SSB,

14/7

50/8 Ylb.VKL,

4/9 SOC/CRC,

28/8 LVKG.

S/9 12 GGW.

30/8 Vlb.SSB.

Drug gebruik door een dpl.sld. Is dd.
29-7-1975 met groot verlof gegaan. Was zo-
danig onder invloed van drugs dat hij niet
in staat was zelf uit te boeken.

Vermissing milt.paspoort 4MHH01 Betr.
heeft het paspoort vermoedelijk verloren
tijdens reis Arnhem-Blomberg.

Tijdens de "Open Dag" werd een telefoni-
sche bommelding ontvangen. Deze melding
behelsde het plaatsen van een bom door
"Het anti-revolutie complot".

Om 22.25 uur een bommelding ontvangen via
telefooncentrale.

^Vermissing geclassificeerde documenten:
Handboek KLu Verbindingsapparatuur deel 1
en 2. Classificatie Confidentieel.

Signalering verdacht motorvoertuig kente-
ken CT-DA-143 waarvan de bestuurder moge-
lijk foto's heeft gemaakt van de launching
area 120 Sq. Betr. weigerde zich te legi-
timeren tpy. een kpl. LB.

Ongeautoriseerde landing van een Pipercub,
registratienummer N 7100P. Reden was het
falen van electrisch systeem.

Een onmiddellijk ingesteld onderzoek
bracht aan het licht.dat het.loos
alarm betrof.

Loos alarm.

Kenteken-CT-DA-143 berust pp een af-
leesfout. Moet zijn GT-DA-143. Kente-
ken afgegeven aan een Amerikaan wonen-
de te Borgholzhausen.

Aan boord waren 2 camera's aanwezig.
V/aren dusdanig opgeborgen dat onmo-
gelijk luchtopnamen gemaakt kunnen
zijn.

- 2 -.



Datum en plaats

v»h. incident

'Onderwerp Voorlopig resultaat
v,h. onderzoek

30/8

13/9 Vit.GR.

11/9 Complex
Schoon-
hoven.

13/9 Vlb.VKL,

}/9 GGW.

12/9 Vlb^EHV.

12/9 Vlb.LV.

Vermissing milt. paspoort
Paspoort is uit auto gestolen.

Demonstratie voor ingang vlb. Gilze-Rijen
als protest tegen geluidshinder, de door
de regering geplande bezuinigingen op
collectieve voorzieningen en het grote
aantal militaire objecten in Noord-Bra-
bant.

Op 11 september is er vermoedelijk met
een windbuks geschoten op het complex
Schoonhoven met als gevolg 3 inslagen in
de ruit van het slaapvertrek.

Demonstratie voor ingang vlb.Volkel,
Reden zoals gemeld voor vlb. Gilze-Rijen.

Signalering Oost-Duitse vrachtauto met
aanhanger op de weg binnen het zg.
"Schutzbereich" van het 503 Sq. Kenteken
vrachtauto en aanhanger resp, RP 7483 en
YL 1257»-Er was één inzittende.

Te 15»58 uur werd de Philips vliegdienst
opgebeld met de mededeling dat hun eerst-
volgende vliegtuig gekaapt zou worden.

Geconstateerd werd dat de laatste lamp
van de over-run verlichting baankop 06
was vernield.

Vermoedelijk baldadigheid,
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Datum en plaats

v.h. Incident

Onderwerp Voorlopig resultaat
v .'b > ond ersoek

8/9

Juni

24/7

4/9

19/9

.GE.

Vlb.LW.

7-8/3 Amersfoort

Vermissing milt.paspoort

Vermissing veiligheidsdraagpas |
gemerkt GR.

Vermissing doorlopend toeg.bewijs nr.
E 49296 geldig voor vlb. Soesterberg.
Vermoedelijk zoek geraakt toen woonboot
van eigenaar zonk.

Vermissing veiligheidsdraagpas
geldig voor vlb. Soesterberg. Draagpas
lag in auto die in de nacht van 24 op 25
juli 1975 gestolen werd.

Vermissing veiligheidsdraagpas
geldig voor vlb. Soesterberg. 3etr, miste
de pas tijdens het uitboeken.

Omstreeks 18.00 uur door LB-patrouille
geconstateerd dat bij afrastering baankop
06 brand werd gesticht door 3 jongens van
HK. 12 jaar.

Door een dpl.sld, van 12 ÜGW is in de
nacht van 7 op 8 maart 1975 een auto ge-
stolen. Hij.heeft in de nacht van 22 op
2J april 1975 ook een inbraak gepleegd in
een woonhuis te Amersfoort.
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Datum en plaats

v.h. incident

Onderwerp Voorlopig resultaat

v.h. onderzoek

2. AFGEDAAN TIJDEHS VERSLAGPERIODE (Oude meldingen)

2/6 12 GGW.
toegangsweg
v.h. 118 Sq.

Vlb.GR,

LIMOS

VLb.YB

Mogelijke overtreding fotografieverbod
door bestuurder bromfiets, kenteken H-P-
739.

Mogelijk druggebruik door geheim deel-
\r van vlb, Gilze-Rijen. Betr. was in
het bezit van 2 gram hasjiseh en een z.g.
hasj-pijp.

Correspondentie van een dpl.sld. met een
Bulgaarse jongeman. Genoemde Bulgaar is
sinds kort in militaire dienst.

Onbevoegd betreden van de basis door een
vroegere werknemer van AYIO/Pokker.

Ui't onderzoek is gebleken dat genoemd
kenteken niet voorkomt in de BRD.

Uit het onderzoek is gebleken dat betr.
meerdere 'malen verdovende middelen
heeft gebruikt.

Uit het onderzoek is gebleken dat echt-
genote van betr. correspondeert met een
Bulgaarse en Poolse jongeman.

Personeel Fokker is niet in het bezit
van een toegangsbewijs KLu,doch van een
zg. fabriekspas en heeft daarmee recht
van overpad. Betr. verklaarde deze pas
kwijt te zijn.
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