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Onderwerp: Anti-NAVO-campagne 
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's-Gravenhage. 9 september 1969,
President Kennedylaan 25 

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 bijzonder
heden betreffende dit project doen toekomen.

Een e xemplaar van dit rapport zond ik recht
streeks aan de Ministers van Binnenlandse Zaken, 
van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Onderwijs 
en Wetenschappen en van Defensie. 
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Drs. A, Kuipers. 

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van 

deze brief vermelden. 
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Behoort bij brief no. 967.895.
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��E BUZONDERHEDEN M.B.T ••• DE ANTI-NAVO--CAMPA� 

Ex.no. :; 

Het anti-NAVO-congres dat, gezien een door de Nederlandse 
Studenten Raad (NSR) in juni jl. �itgegeven actie-program, tegen 
eind oktober in Nederland zou plaatsvinden, zal volgens recentere 
berichten vermoedelijk op 21 en 22 november a.s. worden gehouden 
in het RAI--congrescentrum te Amsterdam. De NSR heeft aangekondigd 
dat hieraan "verscheidene organisaties en actiegroepen uit de NAVO
lidstaten, Griekse en Portugese verzetsbewegingen en guerilla
organisaties uit de Portugese koloniën" zullen deelnemen. Volgens 
de voorlopige agenda zullen onderwerpen worden behandeld die in een 
zeer wijd verband met de NAVO te maken hebben. 

De rol.die de communistische Internationale Unie van Studenten 
(IUS, Praag) in de voorbereiding van dit congres speelt, is nog 
niet geheel duidelijk. Begin juni heeft (waarschijnlijk ten tweede 
male) een delegatie van het NSR-bestuur te Praag met de IUS onder
handeld over financiële steun. Aan de NSR zou een bedrag van 1500 
dollar zijn toegezegd, in plaats van een veelvoud van dit bedrag 
--zoals door de NSR gevraagd. Het NSR-bestuur zou zeer ontevreden 
zijn over deze gang v:a.n zaken en desnoods een "eigen'' congres willen 
houden met een 11 eigen11 program, dat - zo moet men e.annemen ... zou 
afwijken van het program, dat in overleg met de IUS is opgestald 
of in elk geval door de IUS is goedgekeurd. (zie bijlage), 

Overigens zou de HTS in de loop van .juli ook met de Belgische 
MUBEF (Mouvement Universitaire Belge des étudiants francophones) 
hebberi. onderhandeld o·�·er een in België te organiseren anti-HAVO
seminar. Onduidelijk is derhalve of or sp�ake is van twee soortge
lijke manifestaties, één in Nederland en H11 in Belg:i.ë 9 of da.t de 
IUS toch de voorkeur geeft aan het eerdere plan, zo mogelijk een 
grote anti-NAVO-manifestatie in Belgii te doen houd�n, en in ver
band daarmee nog slechts matig geînteresseerd is in het NSR-projecto 



• 

•• 

I 

II 

BIJLAGE §m. GFJ...icu,, 
15 7 5 C 

�GE.J:::1-ërM 

PROGRAM NAVO-CONGRES •) 

De wereld-strategie van het imperialisme in de huidige tijd 
(Nederlandse Stud�ntenraad, NSR). 

De NAVO en het kapitalisme in zijn monopolistische fase 
(Students for a Democratie Society, SDS, USA). 

III a) De NAVO als onderdrukkingsinstrument in de NAVO-la.nden 

b) 

(Unie van Griekse Studenten, EFEE, in exile)o 

De rol van de NAVO in de Derde Wereld (Bevrijdingsbeweging van 
Mozambique, FRELIMO, en Studentenunie Portugese 
Koloniin, UGEAN, Marokko). 

IV a) Organisatie van de strijd van de linkse bewegingen in de NAVO
landen (Nationale Unie van Franse Studenten, UNEF),.

V 

b) De anti-NAVO-politiek van de socialistische landen(?).

De NAVO als instrument van de wereldstrategie van het imperialisme,
aangevoerd door de Verenigde Staten 

(Internationale Unie van Studenten, IUS). 

Werkgro���H 

1� Fascistische stromingen in Europa en de Verenigde Staten (Sozia
listische Deutsche Studentenbund, SDS, en een 
studentenunie van een socialistisch land). 

z. De belangen van de grote Westerse ondernemingen in Zuidelijk Afrika
en de NAVO-steun aan de onderdrukking van bevrijdings
bewegingen in Zuidelijk Afrika (Angola-comitl)o 

De rol van de NAVO in het Middellandse Zee gebied (jeugdbeweging 
van de (linkse Italiaanse) Socialistische Partij v. 
Proletarische Eenheid, PSIUP, en(?) Patriottisch 
Front). 

4. Dienstweigering en acties in het leger (Buitenparlementaire Op-.
positie, APO, Duitsland; Bond v·. Dienstvreigeraars, 
Nederland; Students for a Democratie Society, SDS p 

USA)• 

5. De besluite-structuur van de NAVO en het ontbreken van controle door
de nationale parlementen (FSC, ?, Noorwegen of Dene
marken). 

6. De sociaal-economische en culturele penetratie van het Amerikaanse
imperialisme in Europa en de rol van de NAVO .in dit 
verband (Revolutionary Socialist Alliance, RSA, 
Engeland; Jeunesse Communiste RAvolutionnaire, JCRv 
F'rankrijk). 

7. Samenwerking van organisaties van scholieren, studenten en werkende
jeugd in de strijd tegen kapitalisme en imperialisme 

(Socialistische Jeugd� SJ, Nederland). 

�) door de NSR delegatie tijdens haar be?.oek aan de IDS in juni j.l. 
overgelegd. 
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8 � De valse argumenten van de regeringen van de NAVO,dlanden m. b. to 
de versterking van de NAVO in de r�cente periode 
(Socialistische Jonge Wachten 9 SJW, België; eon 
studentenunie van een socialistisch land) • 
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