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IV - DE SU EN DE KWESTIE CYPRUS

1. In februari 1974 schrijft het Russische regeringsblad

"Izvestia", dat terroristen van de illegale EOKA-B, de organisati

van de overleden generaal Grivas, de gewapende strijd tegen de

regering Makarios weer voortzetten. De herleving van hun aktivite

is gericht tegen de hervatting van de besprekingen tussen de vert

woordigers van de Griekse en Turkse woongemeenschappen op Cyprus.

2. Op 15 april 1974 spreekt Radio Moskou in een Turkse uit2

ding voor Cyprus van "NATO-pogingen de voortgang van de gesprekke

tussen de Griekse en Turkse volksdelen op Cyprus te belemmeren",

de pers van sommige NATO-landen, zo wordt opgemerkt, wordt de id«

om het Cyprus-vraagstuk op "federale basis" op te lossen gepropa-

geerd. Tegen dit denkbeeld wordt door de regering van Cyprus gene

begrijpelijk en terecht, aldus Moskou, stelling genomen, o.a. bj

monde van de Cyprische vertegenwoordiger bij de VN, omdat dit der

beeld strijdig is met het beginsel van een onafhankelijk, integr?

en soeverein Cyprus. Intussen heeft evenwel na de gebeurtenissen

Cyprus en het aftreden van Nicos Sampson de waarnemend-president

Glafkos Clerides m.b,t. de toekomstige status van het eiland ver-

ilaard, dat Cyprus een onafhankelijke staat "federaal of andersz:

moet blijven. Naar verluidt zou aelfs Ezekias Papaioannou, de

secretaris-generaal van de Cypriotische CP, bereid zijn met Gier

"program" in te stemmen, voorshands dan in afwijking van de tot •

toe door Moskou gevolgde lijn, omdat juist de idee van een delin

van Cyprus de Sovjets tot nu toe beslist onwelkom was.

5o Op 15 mei 1974 vraagt Radio Moskou aandacht voor een vr

gesprek van president Makarios met een Moskouse correspondent, I

dit vraaggesprek werd door Makarios tegen de achtergrond van de

Midden-Oosten problematiek "onae politiek van niet-gebondenheid"

bijdrage aan de vrede in deze gevoelige regio genoemd. Hij verkl

"Ware Cyprus de politiek van niet-gebondenheid niet toegedaan, d

zou de situatie in deze naastgelegen regio slechter zijn geweest
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Over de betrekkingen tussen Cyprus en de SU merkte Kakarios ops "De

ontwikkeling van de betrekkingen tussen Cyprus en de SU heeft een

stabiel karakter en onze beide landen zijn door stevige vriendschaps-

banden verbonden. Het volk van Cyprus waardeert de steun van de SU

in zijn strijd het bestaan te garanderen van een onafhankelijke ver-

enigde en soevereine staat. Deze steun heeft onze banden van vriend-

schap nog nauwer doen worden en vertegenwoordigt voor Cyrpus een

bron van inspiratie bij ons verzet tegen buitenlandse druk en dreiging.

Ik ben blij dat de solidariteit van de SU met Cyprus bevestigd werd

bij het jongste bezoek van Andrei Gromyko aan ons eiland. Ik ben daar

dankbaar voor".

4« Op 3 juni 1974 meldt Radio Boedapest dat de Britse militaire

autoriteiten voor de eerste maal hebben toegegeven dat de Britse vlieg-

bases op Cyprua bij NATO-oefeningen inhet Middellandse Zeegebied be-

trokken zijn.

5. Op 4 juni bericht Radio Moskou, dat de CP van Cyprus, de

pro-Moskouse AKBL, het belang van de intercommunale besprekingen als

de enige correcte manier om de kwestie Cyprus tot een oplossing te

brengen onderstreept. AKEL, zo meldt Moskou en kennelijk wordt die

opvatting door Moskou gedeeld, stelt zich op het standpunt dat "als

de intercommunale besprekingen op Cyprus mislukken en niet worden

voortgezet, de kans bestaat dat er andere besprekingen zullen volgen.

Maar deze besprekingen zullen dan niet meer tussen Cyprioten plaats-

vinden, de voornaamste deelnemers zouden geen Cyprioten meer zijn,

AKEL stelt zich op het standpunt dat niet buitenlanders, maar Cypri-

oten de toekomst van Cyprus moeten bepalen. Be vijanden van Cyprus

menen dat zij alleen onder omstandigheden van onlusten en botsingen

tussen de twee gemeenschappen hun eigenmachtige plannen tegen Cyprus

kunnen volvoeren, plannen om aan de onafhankelijkheid en soevereini-

teit een eind te maken, president Makarios ten val te brengen,

Cyprus aan de NATO te binden @n een fascistische diktatuur te ves-

tigen die de belangen van het volk van Cyprus schaadt".

IV



6* °P 8 Juni 1974 breagt Radio Moskou een kommentaar van

Vladimir Sjmarow over de terroristische aktiviteit op Cyprus van

de EOKA-B organisaties «Optredend als de betaalde agenten van de

NATO zijn de reaktionairen (Enosis-aanhangars) er voornamelijk o

uit president Makarios van zijn post te verwijderen, omdat de

regering die hij leidt een blokvrije politiek voert en een vreed

zame oplossing van het Cyprus-probleem door de Grieks- en Turks-

cyprioten zelf voorstaat. Deze politieke lijn gaat in tegen de

doelstellingen van de Atlantische strategen, die al geruime tijd

plannen koesteren om Cyprus te verslinden en het Cyprische grond-

gebied tot hun militair-strategisch bruggehoofd in het Nabije

Oosten en de Middellandse Zee te maken. Be huidige gebeurtenisse:

op Cyprus bevestigen de aanwezigheid van een plan de republiek

Cyprus te liquideren. Wat de initiatiefnemers beogen ia duidelij:

met steun van reaktionaire krachten in het land chaos en anarchi^

verwekken en een voorwendsel creëren voor NATO's openlijke en

gewapende inmenging in de interne aangelegenheden van de staat".

7* Op 12 juni 1974 meldt Moskou dat '̂ Cyprus vijandig gezi:

krachten NATO-posities op het eiland versterken». Gezegd wordt d

het militaire commando van de VS dat deelneemt aan de opruiming

het Suez-kanaal eenheden van de Amarikaanse luchtmacht en marine,

afkomstig van de Iwojima helikopter carrier, op de Britse bases

Akrotiri en Dikelia hebben gestationeerd. Amerikaanse radiostati

op Cyprus dienen "imperialistische NATO-kringen" en worden op

Cyprus vaak spionagecentra genoemd. Ondanks al die "intriges" bl

de jonge staat Cyprus onder leiding van Makarios zich inzetten v

versterking van de onafhankelijkheid door maatregelen te nemen o

aan de illegale aktiviteiten van EOKA-B een einde te maken en de

.zuivering van de Sfationale Garde van officieren uit Griekenland

door te voeren, die "tegen de belangen van de staat Cyprus hande

8. Ben week later schrijft kommentator V. Drobkow in de

"Prawda" (18 juni) dat achter de terroristen van EOKA-B "aggress

NATO-krachten en de Atheens© militaire junta» staan, welke hun

plannen om het blokvrije Gjrprus te maken tot NATO's "niet tot si

te breng-en vliegdekschip" in de Middellandse Zee niet hebben opg
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9« Op 5 juli noemt Moskou - in een kommentaar van N. Bragin

over de voorbereiding van een staatsgreep om president Makarios te

verdrijven - de "organisatoren van de samenzwering tegen de vrij-

heid en onafhankelijkheid van Cyprus" uit het NATO-kamp afkomstig.

In de Moskou-kommentaren die nu gaan volgen wordt vooral het gerecht-

vaardigd karakter van de Makarios-eis aan de Griekse premier Gizikis

om de Griekse officieren in de Nationale Garde terug te roepen belicht.

Be EOKA-leiders, heet het opnieuw, opereren "op bevelen uit NATO-

kringen", met name in de Griekse militaire junta en handelen derhalve

als "NATO-agenten".

10. Met betrekking tot de positie van de CP van Cyprus, AKEL,

wordt uiteraard onderstreept dat zij zich in deze strijd om de on-

afhankelijkheid van Cyprus achter Makarios opstelt. Voorts wordt

medegedeeld dat AKEL, ter verdere consolidering van de Cyprische on-

afhankelijkheid, zich op haar laatste congres tegen de aanwezigheid

van Britse militaire bases op het eiland heeft uitgesproken. Ook op

dit punt is het onderstrepen van de belangen van AKEL ongetwijfeld

een onderstrepen van de strategische belangen van de SU. In de per-

ceptie van de naderende dreiging dat het eiland een "operatieterrein

voor de NATO" wordt, hecht Moskou (evenzo AKEL) alle belang aan de

hervatting van de intercommunale besprekingen (de dialoog tussen

Clerides en de Turks-Cypriotische vice-president Denktasj), omdat

alleen op die wijze de "plannen van de imperialistische samenzweer-

ders" verijdeld kunnen worden, die de kwestie Cyprus achter de rug

van de Qyprioten om wensen "op te lossen". Wórdt dus al door de SU

het beginsel van de onafhankelijkheid van Cyprus als een norm van

het internationaal recht principieel hoog gehouden, dan natuurlijk

vooral omdat het principe niet abstrakt is, maar hier voor haar een

strategisch belang van de eerste orde vertegenwoordigt.

11. Toen de staatsgreep op 15 juli j.l. eenmaal een feit was

geworden, was de teneur in de Russische berichtgeving door de nogal

rechtlijnige evolutie natuurlijk reeds bepaald en kwam geheel in het

verlengde te liggen van de zoeven besproken voorafgaande periode.

IV, 4
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Op 16 juli maakte het persbureau Tass een verklaring bekend van

plv. secretaris-generaal van AKEL, Andreas Fantis, die "op het

ogenblik Moskou bezoekt» en die aldaar (zonder de reserve die de

Russen zich volgens de regels der kunst nu toch in zeker opzicht

voelden te moeten opleggen) de staatsgreep aan het brein van de

CIA en NATO's meest reaktionaire kringen ontsproten verklaarde.

Overigens wordt ook in de verklaring van de Sovjet-regering van

juli 1974 opgemerkt, dat er "alle reden is de zich thans in de g

wereld vormende mening dat de staatsgreep in feite op touw werd

door bepaalde NATO-kringen juist te achten». Een formulering nie

zonder raffinement.
Ê

12. Het kan voorzeker niet verbazen dat in de officiële ver

ringen van de Sovjet-regering n.a.v. de gebeurtenissen op Cyprus

het verlangen overheerst naar een herstel van de status quo ante

voornaamste doelstelling van de Sovjet-politiek jegens Cyprus is

streven naar handhaving van de onafhankelijkheid en territoriale

integriteit. De zin van de onvoorwaardelijke Sov j et-steun voor d

"wettig gekozen" president Makarios was er altijd in gelegen om

Griekse druk voor aansluiting van het eiland bij Griekenland en

Turkse streven naar een federaal Cyprus zoveel mogelijk te weera

Immers een Cyprus dat ondergeschikt zou worden aan één van deze

lidstaten zou de Westerse invloed over het eiland slechts doen u

X breiden. De Cypriotische "blokvrijheid», de officiële politiek v

jonge onafhankelijke staat, is Moskou vanzelfsprekend in militai

strategisch opzicht welgevallig. In de steun voor Makarios werd

wordt die politieke kracht aangemoedigd, die de Westelijke milit

presentie op het eiland zo beperkt mogelijk wenst te houden.

13. Daarenboven biedt een neutrale, niet-gebonden regering <«

de pro-Moskouse CP van Cyprus betere kansen om te floreren. De A

(progressieve partij van het werkende volk van Cyprus), welke ir.

jaar 1970 bij de parlementsverkiezingen 40% van het Grieks-Cyprj

tische stemmental verwierf, is de best georganiseerde en meest g

disciplineerde politieke beweging op het eiland. Men moet aannen

dat de Sovjets tenminste de hoop koesteren dat deze CP eens rege

verantwoordelijkheid zal dragen of aan de macht zal komen, AKEL

Moskou
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IV. 6 -

Moskou (dat op Cyprus een grotere ambassade dan te Teheran, Kairo

of Beiroet heeft, welkeala Moskou's belangrijkste kommunikatie - en

intelligencecentrum voor het Midden Oosten fungeert) reeds dienst-

baar bij het bewerkstelligen van een meer linkse koers van de

regering Makarios en bij het verstrekken van intelligenceraateriaal

betreffende het eiland. Makarios heeft de steun van AKEL verwelkomd.

In 1972 verklaarde de aartsbisschop: "Er wordt beweerd dat het

communisme op Cyprus de laatste jaren meer aanhang heeft gekregen.

Ik ben van oordeel dat dit niet het geval is. Ik moet ook zeggen

dat het communisme in Cyprus een eigen karakter heeft. Alle leden van

de links georiënteerde partij AKEL worden communisten genoemd. Het

zijn echter geen communisten in de ware zin des woords, daar een grote

meerderheid onder hen gelovig is en niets weet over de materialistische

theorieën van het communisme".

14. Een ander Sovjet-belang in de kwestie Cyprus is altijd ge-

weest de Grieks-Turkse spanningen met betrekking tot het eiland uit

te buiten om de betrekkingen met Ankara te verbeteren. In de afge-

lopen jaren is vanwege Turkije's strategische controle over de

Bosporus en Turkije's aan de SU aangrenzende ligging de nadruk gelegd

op goede Sovjet-Turkse betrekkingen. Op 20 juli j.l. vormden de ge-

beurtenissen op Cyprus onderwerp van gesprek tussen de Russische

minister van Buitenlandse Zaken Gromyko en de ambassadeur van Turkije

(op verzoek van laatstgenoemde). Het is niet uitgesloten, hoewel

niet waarschijnlijk, dat als gevolg van de Turkse militaire operatie

op Cyprus de SU in het kader van haar Turki j e-politiek zich gedwongen

ziet haar verzet tegen een "federaal" Cyprus te matigen. In de

Sovjet-regeringsverklaring (Prawda, 29 juli 1974) blijkt daar overi-

gens niets van. Zich verzoenen, aldus deze verklaring, met een deling

van de "onafhankelijke soevereine staat, lid van de VN", met de

"verseheuring van het eiland in twee delen" is verder niet mogelijk!

de allereerste opdracht is een volledige uitvoering van de veilig-

heidsraadresolutie inzake Cyprus van 20 juli j.l. Hoewel formeel

geen verdeling, zou autonomie der Griekse resp. Turkse gemeenschappen

op het eiland voor de SU gelijkstaan met feitelijke deling of althans

een inleiding daarop, Uit de Sovjet-verklaring spreekt vooral onge-

rustheid dat de Geneefse besprekingen tussen Londen, Ankara en Athene

IV. 6
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een wijziging in de politieke status van Cyprus zouden brengen,

een op 29 juli bij de Veiligheidsraad ingediende ontwerpresoluti

pleit de SU ervoor dat "vertegenwoordigers van de grondwettige

regering van de Republiek Cyprus aan de onderhandelingen te Gene

deelnemen". Uit een brief (29 juli) van de Sovjet-vertegenwoordi

aan de voorzitter van de Veiligheidsraad blijkt, dat de SU de ho

op herstel van de "grondwettige regering van Cyprus, met aan het

hoofd president Makarios" nog steeds niet heeft opgegeven» De st

voor Makarioa lijkt evenwel meer en meer pro forma te gaan worde

15. Op 22 juli j.l. sprak de Amerikaanse minister van Buite

landse Zaken op een persconferentie zijn vertrouwen uit in het a

gekondigde staakt-het-vuren, hoewel op dat moment op Cyprus de

vijandelijkehden voortduurden. Kissinger gaf tevens te kennen da

de SU zich coöperatief opstelde in het konflikt en verklaarde "w

believe there will be no complications from that side". Intussen

had Moskou op 20 juli n.a.v. France-presse-berichten over alarme

van Sovjet-troepen ontkend dat Sovjet-troepen in staat van alarm

in verhoogde staat van paraatheid waren gebracht. Daarentegen ho

de kwestie Cyprus in de SU op het politieke en vooral ideolo-

gische front de gemoederen bezig. Duidelijke scheidslijnen tussc

politiek en propaganda zijn daarbij vaak niet te trekken.
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VI- ANTI -NATO -AKTIVITEITEN

Inleiding.

l* Algemeen» Reeds langer werd er door diverse groeperingen samenge-

werkt op het gebied van Anti-NATO-aktiviteiten. Zo werd er in de 6O-er

jaren, bij de jaarlijkse Anti-NATO-mars naar Brunssum, samengewerkt

door de Socialistische Jeugd( SJ), de Pacifistisch Socialistische Par-

tij (PSP), de Studenten Vakbeweging (SVB), de Bond van Dienstweige-

raars (nu Bond van Dienstplichtigen -witte BVD-) en de Werkgroep voor

de Vrede 'Limburg'. In de diverse pamfletten werd toen gesteld dat de

strijd tegen de NATO, een strijd was voor de vrede, tegen de armoede

en voor de opheffing van welvaartsverschillen* De kritiek op de NATO

is van inhoud niet veel veranderd. Wel is de kritiek nu anders gefor-

muleerd en is het samenwerkingsverband tegen de NATO beter georgani-

seerd. Ook zijn er op dit gebied meer internationale kontakten gelegd*

2. Anti-NAVO-congres« Het was vooral onder de studenten van de Neder-

landse Studenten Raad (NSR), dat in die loop van 1969 de agitatie tegen

de krijgsmacht een populaire gedachte begon te worden. Deze gedachte

vond weerklank en steun bij andere radikale jeugdgroeperingen. Zo or-

ganiseerden in november 1969, met betrekkelijk succes, vertegenwoordi-

gers van de NSR, de SJ, de witte-BVD en de Amsterdamse afdeling van de

Federatie van Jongerengroepen (FJG) van de PvdA, in Amsterdam een Anti-

NAVO-congres* Het Anti-NAVO-congres, waaraan ca 90 buitenlanders hebben

• \, werd afgesloten met een demonstratie door Amsterdam. Voor-

al de SJ was op het congres nogal aktief en zei: "de strijd tegen de

NAVO is een anti-kapitalistische strijd en er moet een gemeenschappe-

lijke aktiebasis worden gevonden voor allen' die aan deze strijd deel-

nemen*

3. Gevolg van het Anti-NAVO-congres. Mede onder invloed van voormelde

aktiviteiten evolueerde de witte-BVD van een behartigingsorganisatie

voor erkend gewetensbezwaarden tot een algemeen marxistisch-revolutio-

naire organisatie, die rechtstreekse agitatie tegen de Krijgsmacht tot

haar hoofddoel maakte* De aspecten van die agitatie waren achtereen-

volgens aanzet tot dienstweigering, protestdienst en als kortdurende

zijsprong sabotage* Ook de democratisering en radicalisering traden

- als -



als nevenverschijnselen naar voren.

4. Door de revolutionaire verandering bij de groeperingen als

de witte-BVD, de 'studentenoppositie', het 'marxistisch onderwijs-

front','de kabouters', de 'PSP!, de 'Kommunistische Eenheidsbeweging

Nederland'(KEN) en de 'SJ' zag men in dat theorievorming niet vol-

doende was. Zo zag men in het begin van de 7O-er jaren naast versprei-

ding van anti-militaristische lektuur, prikakties van de PSP en geor-

ganiseerde scholing van de witte-BVD.

Diverse aktiviteiten van de laatste jaren»

5. Anti-NATO-mars• In september 1972 werd door de aktiegroepen 'Happy "̂

End Afcent', het 'Angola Comité' en de 'Werkgroep Zuidelijk Afrika

Heerlen' een Anti-NATO-mars georganiseerd tegen Afcent, tegen de plaat-

sing van de wapenindustrie en munitiefabriek van Jorgen Hoyer te

Hoensbroek en tegen de taxfree PX-shop voor de Amerikanen te Schinnen.

6. Zuidelijk Afrika-congres. Onder het motto 'tegen de NATO-plannen

met Zuidelijk Afrika" werd in september 1973, op de T.H.Twente in En-

schede, een congres georganiseerd. De organisatie van dit drie-daagse

congres berustte bij het Campuspastoraat van de T.H.Twente, de Studen-

tenraad Drienerlo, de Zuidelijk Afrika Werkgroep Markelo, de Anti

Apartheidsbeweging Nederland (AABN) en het Angola Comité.

7. Nijmeégse Vierdaagse» Vertegenwoordigers uit diverse, niet met

name genoemde groeperingen, hebben in 1973 samengewerkt bij een Anti- ["'S

NATO-aktie tijdens de Nijmeégse Vierdaagse. Ook dit jaar zijn er ak-

ties ondernomen tegen de deelname van NATO-militairen aan de Nijmeégse

Vierdaagse. De akties bestonden uit het aanbrengen van een groot aan-

tal aanplakbiljetten langs de route die de wandelaars moesten volgen.

Op de biljetten kwamen diverse Anti-NATO-leuzen voor. De akties gingen

uit van het Anti-NATO-Komitee Nijmegen (ANK). In dit komitee zijn

vertegenwoordigd de Werkgroep Zuidelijk Afrika Nijmegen, het Turkije

Komitee Nijmegen, de Griekenland-Werkgroep Nijmegen, de witte-BVD en

plaatselijke studenten-groepjes. Het ANK heeft o.a. ook een 'Politie-

ke Beginsel Verklaring'(PBV) van 1O punten uitgegeven. Een fotokopie

hiervan is als bijlage A hierbij gevoegd.

8. Socialistische Partij (SP). Bekend is dat de SP met het ANK-Nijmegen

- en het -
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en het Anti-NAVO-Comité" Hengelo samenwerkt of kontakten onderhoudt.

Zo heeft de SP samen met het ANK-Nijmegen een boekje uitgegeven

onder de titel 'Wat de NAVO voor U betekent'. Zij belichten in dit

boekje de verdiensten van de NAVO zoals zij die zien en welke offers

en gevaar deze organisatie betekent voor de werkende bevolking in

N-ederland. Volgens een lid van het ANK-Nijmegen heeft Derk SAUER,

namens de SP, meegewerkt aan de samenstelling van dit boekje. In het

orgaan van de SP,'de Tribune' is de titel van dit boekje opgenomen

onder de kop 'Socialistische Literatuur'. Voor wat betreft de perso-

nalia en aktiviteiten van Derk SAUER, deze zijn opgenomen in de hier-

bij gevoegde bijlage B. Voor te verwachten aktiviteiten van de SP,

zie onder punt 11 en volgende.

9. Anti-NAVO-vergadering in Leeuwarden. In mei 1974 is er in Leeuwar-

den een Anti-NAVO-vergadering gehouden. De opkomst was zeer gering.

De bedoeling was het oprichten van een Anti-NAVO-comitê. Men besloot

om in verband met die oprichting kontakt op te nemen met het Anti-NATO-

Komitee Nijmegen. Om te beginnen besloot men te gaan colporteren met

het boekje 'Wat de NAVO voor U betekent'.

10. Anti-NATO-uitgaven» Door diverse groeperingen zijn er Anti-NATO-

boekjes c.q. brochures uitgegeven. De uitgaven, waarvan wij momen-

teel afweten, (voor inl. personeel ter inzage bij L2b), zijn:

a. Een boekje 'Wat de NAVO voor U betekent' (zie onder punt 8).

b. Een boekje 'de NAVO 25 jaar steunpilaar van het kapitalisme'

Dit is een PSP-uitgave»

c. Een boekje '25 jaar NATO' met als ondertitel 'de koude oorlog

als rechtvaardiging voor de re-kolonisering van de derde wereld'

Dit boekje is uitgegeven door 'Sjaloom' te Odijk en is geschre-

ven door Jaap van GINNEKEN (journalist en medewerker van de

1 Groene Amsterdammer'•

d. Een brochure 'WEG MET DE NATO', een uitgave van het Anti-NATO-

Komitee Nijmegen.

e. Een brochure 'Politieke Beginselverklaring', een uitgave van

het Anti-NATO-Komitee Nijmegen. In die brochure wordt een toe-

lichting gegeven op de Politieke Beginselverklaring. De Begin-

-selverklaring-
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selverklaring , op zich, is als bijlage A hierbij gevoegd.

Te verwachten c.q. aangekondigde aktiviteiten*

11. Open Dag op de vliegbasis Twente» Het is de bedoeling van het

Anti-NAVO-Comité Hengelo om op de 'Open Dag' op 31 augustus a.s.,

met een Anti-NAVO-stand te werken. Of men dit op de basis wil probe-

ren te realiseren is niet bekend* Van dit Comité, dat ook kontakten

heeft met de SP, wordt een toenemende anti-NAVO-aktiviteit verwachti

Verschillende personen, die tot dit Comité behoren,rozijn al, eens <p»
Ven

verbaliseerd terzake het aanplakken van Socialistische en Anti-Milita-

ristische pamfletten* Ook de 'Bond van Huurders en Woningzoekenden'

(BHW) in Enschede heeft te kennen gegeven iets te willen doen op de

'Open Dag'. Verwacht wordt dat zij met pamfletten zullen werken. De

BHW is een Hulporganisatie van de SP*

12* Bond van Dienstplichtigen (witte-BVD)* Deze Bond organiseert op

21, 22 en 23 november a.s. een internationaal soldatencongres onder

de naam 'Anti NATO '74'. Voor dit congres, dat in het Jaarbeurs Con-

grescentrum in Utrecht wordt gehouden, zijn alle groepen en organisa-

ties in Europa en de VS die zich bezig houden met organisatie en poli-

tieke agitatie in de strijdkrachten, uitgenodigd. De witte-BVD hoopt

dat dit congres een bijdrage kan zijn tot de versterking van de solda—

tenbeweging in alle NAVO-landen. De witte-BVD, met name Ben DANKBAAR,

zegt dat zij de soldatenbeweging altijd heeft gezien als een zeer be-

langrijk onderdeel van de strijd tegen het militarisme. Want zo zegt

hij verder 'de soldatenstrijd draagt er toe bij dat het leger minder

betrouwbaar wordt voor de heersende klasse* Over het a.s. soldaten-

congres heeft de witte-BVD een 'PERSBERICHT' uitgegeven, dat als bij-

lage C hierbij is gevoegd*

Verwachting voor de toekomst*

13. Men dient er rekening mee te houden dat er in steeds toene-

mende mate tegen de NATO geageerd zal worden. Men zal op dit terrein,

zowel nationaal als internationaal, de aktiviteiten meer gaan bunde-

len en op elkaar afstemmen. Deze akties zullen niet alleen tegen de

strijdkrachten, maar ook tegen de bedrijven die voor de strijdkrachten

werken, gevoerd worden» Anti-NATO-aktiviteiten kunnen zowel van de

zijde van de witte-BVD, als van communistische, trotskistische en

radicale groeperingen verwacht worden*



BIJLAGE; A

behorende bij
Hfdst VI van
ISAM 8/74

'~~~\E B E G I N S E L V E R K L A R I N G

ANTI-NATO KOHITEE NIJMEGEN*

In tegenstelling tot wat in hét algemeen gesteld wordt, is de NATO volgens het

ANTI-NATO KOMIÏEE Nijmegen (A. N. F.) niet louter een militaire verdragsorganisa-

tie. Het A. N. i. beschouwt de NATO veel meer inhoudelijk: het totaal aan militai-

re aktiviteiten en wat daarmee samenhangt van de afzonderlijke lidstaten.

Bij haar oprichting was de NATO een militaire veiligstelling van West-Europa

voor de belangen van het V. S. -imperialisme, in eerste instantie vooral tegen-

over de zogenaamde bedreiging van de Westeuropese kapitalistiese ekonomie door

de Sovjet-Unie,

Door deze militaire veiligstelling van West-Europa werden tevens de belangen

van het westers imperialisme in de Derde Wereld versterkt gewaarborgd.

De NATO vervult een militaire, politieke en ekonomiese funksie. Deze laatste

funksie komt tot uiting in het Militair-Industrieel Komplex.

De NATO is zowel een instrument tegen progressieve en revolutionaire bewegingen

in de Derde Wereld als een instrument tegen oppositionele bewegingen in de wes-

terse landen zelf.

Bovendien vervullen de NATO-legers, voor de vele duizenden jongeren die ieder

jaar gedwongen worden in dienst te gaan, een disciplinerende funksie. Deze dis-

ciplinering heeft zowel een krijgstuchtelijke als een politiële kant.

Om het bestaan van een militair machtsapparaat als de NATO te rechtvaardigen en

ideologies te versluieren is bewust het 'Rode Gevaar 't zowel in de westerse lan-

den zelf (jacht op 'kommunisten') , als daarbuiten (Rus land-syndroom) gekreëerd.

De NATO heeft haar werkterrein niet exclusief binnen West-Europa en Noord-Ameri-

ka, maar is een instrument in een wereldomspannende strategie, waarbij daar wordt

ingegrepen waar de belangen van het kapitaal bedreigd worden.



Het A.N.K. zal zich bij haar alrties niet beperken tot het verspreiden van in-

formatie over de rol van de N̂ TO met betrekking tot Griekenland, Turkije, Por-

tugal, enz. Het A.N.F, zal ook uitgebreid aandacht schenken aan de totale im-

perialistiese politiek van het kapitalistiese westen, de rolvan de NATO daar-

in, de rol van het leger als onderdrukkingsapparaat en de funktie van de bewa-

pening in het kapitalistiese systeem, ook met betrekking tot de konkrete situ-

atie in Nederland.

In de diskussies rondom het lidmaatschap van Nederland van de NATO moet bena-

drukt worden, dat dit lidmaatschap slechts van belang is voor de verdediging

van de belangen van het Nederlands en internationaal (koloniaal en neo—koloni-

aal) grootkapitaal (o.a. Shell, Unilever, Philips) en niet voor de bescherming ,«̂

van de Nederlandse bevolking. '-J

Een uittreden van Nederland uit de NATO zal pas dan van wezenlijke betekenis

zijn, wanneer het een onderdeel vormt van een totale beweging op weg naar de

omverwerping van het kapitalistiese systeem, met andere woorden als het aan-

sluit bij en voortkomt uit de stand van de klassenstrijd.

W E G H E T D E N A T O !

ANTI-NATO KOMITEE Nijmegen

p/a Coehoornstraat 93

Nijmegen

O
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BIJLAGE: C

behorende bij
Hfdst VI van

21 . 22 . 23 IS4M S/74'
november

Amsterdam, 4 april 1974
PERSBERICHT

De Bond Voor Dienstplichtigen (BVD) organiseert op 21, 22 en 23

november aanstaande een internationaal soldatencongres:

ANTI NATO '74

De eerste twee dagen van het kongres zal in kleine kring overleg

gevoerd worden tussen vertegenwoordigers van verschillende solda-

tenorganisaties over:

- internationale koördinatie van de soldatenakties;

- de houding die moet worden ingenomen tegenover de dienstplicht-

hervormingen in de Navo-landen, met name de tendens naar een

vrijwilligersleger;

- de europees militaire samenwerking, de gevaren ervan voor de

soldaten en de eis van de amerikaanse soldaten voor terugtrek-

king van de amerikaanse troepen uit Europa.

Op de derde dag, 23 november, zal een grote manifestatie gehouden

worden in het Jaarbeurs Congrescentrum in Utrecht, met als belang-

rijkste thema's: "internationale solidariteit in het soldatenver-

zet" en "weg met de nato".

Uitgenodigd worden soldatenorganisaties en groepen uit Nederland,

B elgië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen en de VS.

Vijf jaar geleden werd in Amsterdam door de Nederlandse Studenten

Raad een anti-Nato kongres georganiseerd. In de toen uitgebrachte

kongresmap is door de BVD gewezen op het belang van de opkomende

soldatenbeweging»

Sindsdien is zowel in Nederland als daarbuiten een grote groei

van de soldatenbeweging te konstateren. De organisatie en bewust-

wording van de soldaten verminderen de kans dat zij tegen hun wil

en tegen de wil en de belangen van de bevolking worden gebruikt.

De akties van de amerikaanse soldaten tegen de oorlog in Vietnam

zijn wat dat betreft een voorbeeld. De BVD beschouwt daarom de groei

en versteviging van de organisatie van de soldaten als een belang-

rijke bijdrage aan de strijd tegen het Navo-imperialisme.

( z.o.z.)

Bond Voor Dienstplichtigen -Postbus 10126- Amsterdam

giro 1372258 tel. 020 —22 92 98
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Zowel in Nederland als daarbuiten krijgen de soldaten te maken met

internationale afspraken en samenwerking tussen de generaals. De

kompensatie-eisen van de nederlandse dienstplichtigen worden ook af-

gewezen onder verwijzing naar "Navo-verplichtingen". Daarom moeten

de soldaten tegenover de samenwerking van de generaals de eenheid

van de soldaten stellen.

Een eerste aanzet daartoe zijn de solidariteitsbetuigingen die de

amerikaanse sergeant Dan Pruitt uit verschillende west-europese landen

heeft ontvangen, toen hij veroordeeld werd tot vier maanden dwang-

arbeid, omdat hij zijn haar weigerde te knippen. De BVD heeft in haar

Soldatenkrant aandacht besteed aan deze zaak en solidariteit op de

kazerne gestimuleerd.

Maar dat is niet alles. In de Navo-landen zien we plannen om de een of i^
; l

andere vorm van vrijwilligersleger in te voeren. Ook in Nederland wordt '-J

daarover gesproken. Invoering van zo'n leger betekent dat de bevolking

nog minder kontrole kan uitoefenen op het leger.

Ook is er sprake van toenemende samenwerking tussen de europese staten

op militair gebied. Er wordt gespekuleerd over de mogelijkheid van

een onafhankelijke europese militaire macht*

De soldaten worden bij de doorvoering van al deze plannen beschouwd

als gewillige pionnen, die geen mening hebben. De BVD stelt zich ten

doel om in de internationale soldatenbeweging deze plannen aan de

orde te stellen. De soldaten moeten zich beraden over de wijze waarop

zij de strijd tegen vrijwilligerslegers en het europees imperialisme

kunnen voeren.

Over de problematiek van het vrijwilligersleger wordt door de BVD t - \e volgende week een brochure uitgebracht, een tweede herziene druk

van de brochure over de voorstellen van de commissies Peijnenburg en

Vanb Rijckevorsel. In de komende tijd hopen wij nog meer materiaal

te publiceren over de Navo, de europese militaire samenwerking en de

positie van de soldaten daarin (met name de betekenis van internatio-

nale oefeningen).

Voor al het werk kunnen wij natuurlijk veel hulp gebruiken. Mensen

die ons willen helpen bij de voorbereiding van het kongres door de

verkoop van informatiemateriaal, vertalen van stukken uit het buiten-

land, typen, stencilen, uittrekken van Hoeken, enz. kunnen zich aan-

melden bij het

Algemeen Sekretariaat van de BVD

Postbus 10126 Amsterdam

tel. 020 - 229298

werktijden: werkdagen 14.OO-18.0O uur en 20.00-24,00 uur.


