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Op 21 en 22 november a. s. wordt in het RAl-congresgebouw
een anti-NAVO-congres gehouden, georganiseerd door de Nederlandse
Studentenraad (NSR) in samenwerking met o»a. de Socialistische
Jeugd (SJ) en de Bond van Dienstweigeraars (BVD). Voor dit con-
gres zijn vertegenwoordigers yan tal van buitenlandse jongeren"
en studentenorganisaties uitgenodigd* Het congres zal worden
besloten met een demonstratieve optocht door Amsterdam.

Aangezien deze anti-NAVO-actie mogelijk grote vormen aal gaan
aannemen, zal - zo vaak en zolang als nodig blijkt. - langs .dese
weg informatie worden verstrekt over de voorbereidingen tot dit
congres, het program, deelname van buitenlandere en plannen voor
demonstraties en anders begeleidende acties,,

He t An t i -NAVO -congres

Het anti-NAVO-congres dat te Amsterdam aal worden gehouden is es.n.
resultaat van sinds twee jaar telkens weer in da Westeuropesa
linkse studentenbewegingen opduikende plannen voor een grote
internationale anti-NAVO-campagne, waarin de communistische IUS
(Internationale Unia van Studenten, hoofdbureau te Praag) een
stimulerende en coördinerende rol heeft gespeeld.
Aanvankelijk zou het anti-NAVO-congres in België gehouden worden,
althans volgens plannen die begin 1969 in kringen van vertegenviooü
digers van Weateuropese linkse studentenorganisaties en in het
Executieve Comité van de IUS werden besproken. Nadat eclitor eer-
definitief voorstel daartoe, ingediend door Leo Nauwens van do
Vereniging yan Vlaamse Studenten (VVS), door zijn eigen orga-
nisatie was verworpen, begon men de mogelijkheden daartoe in.
ona land ta onderzoeken.»
De vice-preoident van de IUS, K, Kielan, beaocht tot dat doel
het in april j*l. te Wageningen gehouden NSB-congrsE, waar hij
sprak met enkele NSR-leiders. Als de zaken toen al niet voor e 021,
goed deel geregeld werden, kregen ze in elk geval hun beslag
tijdens een bespreking die een drietal NSR-vertegemroordigers
(Gerard Tabbers, Fons Geerlings en Eric de Lange) iu juni te
Praag met vertegenwoordigers van de IUS jhadden. (Deze bespreking
kwam tot stand op uitnodiging van de IU£J door bemiddeling van
Maarten Abeln) . |

Het_Program

Tijdens deze besprekingen is door de NSl
program voor het anti-NAVO-congres i

:»delegatie het volgende
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Program: GEHEIM

- De wereld-strategie van het imperialisme in de huidige tijd
(Nederlandse Studentenraad, NSR)*

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

-. De NAVO als onderdrukkingsinstruraent in de NAVO-landen
(Unie van Griekse Studenten, EFEE, in exile),

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

- Organisatie van de strijd van de linkse bewegingen in de NAVO-
landen (Nationale Unie van Franse Studenten» UNEF)

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

-' De NAVO als instrument van de wereldstrategie van het imperia-
lisme, aangevoerd door de Verenigde Staten
(Internationale Unie van Studenten, IUS).

Werkgroepen^

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

De belangen van de grote Westerse ondernemingen in 'Zuidelijk
Afrika en de NAVO-steun aan de onderdrukking van
bevrijdingsbewegingen in Zuidelijk Afrika
(Angola-coraité).

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

Dienstweigering en acties in het leger (Buitenparlementaire Op-
positie, APO, Duitsland; Bond v. Dienstweigeraars,
Nederland; Students for a Democratie Society, SDS,
USA).

De besluits-structuur van de NAVO en het ontbreken van controle
door de nationale parlementen (F3C, ?, Hoorwegen
of Denemarken)»

i i
D© sociaal-economische en culturele penetratie van het Amerikaans

imperialisme in Europa e:i de rol van de NAVO in
dit verband (Revoluiiona^y Socialist Alliance, KSA
Engeland; Jeunesse Communiste Révolutionnaire, JOR
Frankrijk). j

Samenwerking van organisaties van schol
kende jeugd in de strijd
imperialisme (Socialistische

De valse argumenten van de regeringen
de versterking van de NAVO
(Socialistische Jonge Wa
studentenunie van een soi

,eren, studenten en wer-
tegen kapitalisme en

Jeugd, SJ, Nederland)

de NAVO-landen m.b.t.
in de recente periode

hten, SJW, België; een
ialistisch land).
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Bericht van
27»10-1969

GEHEIM
Opm.: Zoals uit dit program blijkt, wil men de behandeling van

het onderwerp "NAVO" uit de sfeer van de Oost-West-verhou-
ding halen en vooral nadruk leggen op de NAVO als instru-
ment van het imperialisme en kapitalisme, als onder-
drukkingsinstrument in de Westerse 'landen zelf. In het
bijzonder wil men in dit verband de situatie in Griekenland
Portugal en de Portugese koloniën belichten,

Landelijke bijeenkomst ter voorbereiding anti-NAVO-congres

Uit kwetsbare bron is het, volgende vernomen over een op 26
oktober 1969 op het NSR-kantoor in' Leiden gehouden landelijke
voorbereidingsbijeenkomst.
Er waren ca. 30 personen, o.w. stud-enten aanwezig en wel uit
Utrecht, Amsterdam, Leiden en Delft.. Wat de deelnemende organi-
saties betrof domineerden leden van'de SJ en van de "witte" BVD
(Bond van Dienstweigeraars). De bijeenkomst stond onder leiding
van Eric de Lange, NSR-secretaris voor pers en actie en lid
politiek bureau van de SJ. Hij deelde mede dat het de bedoeling
is werkgroepen op te richten en het kader dat bij deze anti-NAVQ-
actie betrokken is, uit te breiden. De actie start op 2? oktober.
In het gebouw van de SJ in Amsterdam, Haarlemmer Houttuinen 73»
wordt een permanent actiecentrura gevestigd»

Congres

De afgehuurde zaal in het RAl-congrescentrum in Amsterdam heeft
een capaciteit van 1500 sitplaatsen. De plenaire vergaderingen
zullen worden afgewisseld met redevoeringen. De voertaal zal
Engels zijn.

Demonstratie

De opzet van de organisatoren is de demonstratie "clean1' te
houden, d.w.z. o.a. niet van de route af te wijken» Gezien, de
ervaringen met andere betogingen is men er evenwel niet zeker
van of dit wel mogelijk zal zijn als b.v. leden van de Rode Jeugd
mee demonstreren. Men wil in i'eder geval een indrukwekkende raar s.

Buitenlandse deelnemers

Aan de manifestatie zal worden deelgenomen door personen uit
Frankrijk, België, Duitsland, Italië, Denemarken, Engeland,
Portugal, Griekenland, Zuidelijk Afrika (zoals Angola, Mozambique]
ih totaal 200. Bovendien zullen nog 500 a 600 Fransen (jongeren
en studenten) alleen voor de demonstratie op 22 november over
komen.

Documentatie

anc.er

Er zullen twee mappen worden uitgegeven,
één voor studenten. Verder komt er leen
dagen naar de drukkerij gaat. Een ejn
Visser, ex-voorzitter van de SVB g4rege3[d

Financien

Deze zijn beperkt. De NSR wil proberen geld van de grondraden
los te krijgen. Voorts wil men een entreegeld vragen van ƒ 2.-
a ƒ 2.50.

één voor scholieren en
N.AVO-krant, die een dezer

wordt door Jelle
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«GEHEIM
NAVO-affiches

De NSR heeft de IÜS telegrafisch verzocht om méér affiches
(vervaardigd door de communistische WFDJ),

Feestavond

Het congres wordt op 22 november afgesloten met een grote feest-
avond in gebouw AKNATON in Amsterdam.

Follow-up

Voorts is door Eric de Lange meegedeeld dat op zondag 23 november
a.s. vergaderingen zullen plaatsvinden van plaatselijke basis-
groepen om de "follow-up" voor te bereiden. Het doel hiervan is,
te komen tot een bundeling van linkse krachten. De NSR belast
zich met de coördinatie.

NSR-rgndschrijven i.v«m. het anti-NAVO-congrejj

Bijgevoegd wordt een afschrift van een brief van. de NSR aan
diverse jeugd- en studentenorganisaties, waarin nadere bijzonder-
heden over het anti-NAVO-congres worden gegeven.
QBm._t 1. Fran<;ois Vercatnmön, genoemd als een van de sprekers op

het congres, heeft de laatste twee jaar meer dan eens
Nederland bezocht. Op een hier te lande gehouden con-
ferentie in januari 1969 over parlementaire en buiten-
parlementaire oppositie deelde hij mee in mei 1968
tijdens ds rellen in Parijs te zijn geweest* Kr is voorts
een aanwijzing dat hij trotskist is.

2. David ïriesman is een otudentenleider.. Bij het bezoek
van de bekende Daniel Cohn-Bendit begin '19̂ 9 aan Enge-
land, heef t Triesman contact met hem gehad» De organisatii
RSSF waarvan hij deel uitmaakt, is deels anarchistisch,
deels trotskistisch.

3. Mare Olivier is één der vice-presidenten van de UNEF.

k. Omtrent de andere buitenlandse sprekers zijn op dit
moment nog geen nadere gegevens voorhanden.

GEHEIM



leiden
noordeinde 5
postbus 29G
telefoon 01710-42045

nederlandse studenten raad
netherlands students'union • • - . . . , .
unlon nationale dos etudlants des pays-bas

Uw brief
Onderworp

Leidon.

Kenmerk
Secretariaat

21 en 22 november NATO-KONGRES
NATO-KOKGHEG

•• •'',,,''-'. - - • - ! - '

Doelstelling: •<ƒ.'• ̂  -.:• . ,; :• :- '••''• • - . - ; ' . . 1 •:"::, -\ -.:••/.•:..-.- • • • : . . •
Betere informatieveer bet doen en laterWa. de ̂ TO^uborganisaties^en de^dicpere achter

gronden daarvan-(bijv. de nato interesseert zich voor onderwijs, '
feuverontreiniging ena.-, zoeeftiaaiofl vanwege de sociale_taak van de
om de huidige status quo te bandhaven d. m. v. inkapseling;. _
Op (jrond van verkregen informatie een aktie perspektief- ontwikkelen. • •

Opxet: . . • - . . . . . . . . .... , - . - . .
... A -i i- — • — ̂ *" • - - - - . , . . . . . .

21 en 22 in het Rai-kongrescentrum. . ' ': ''/' : ; ' • ' - ; ' ' • - • • - . • •• • - ' -
Sprekers op het kongres zijn o. a. •• - 1 =- . ' • ;"1 •' • - • '•- •••'
Eel/në: Francois Vercaimen (SYIJ, Socialistische Jonge Wachten) _ £ ,er . ,

- H e t Verband tussen de NATO en de ontwikkelingen in ^.,peo-tapitalisme.
Bnaeland! Davis Triesman (RSSF) over: Wetenschappelijk onderzoek en oiilog/oen.^ ^
rol"van d e univer s iteit'; daarin. - , : • ,. . - , • _ ; _ ... • . , - , ., A^ . . , . . . , - .
Franlcrijk: l-farc !Oiiver-(UHEF) over: de Franse ^^uatie in^de MTO . ; ̂  • - ;

ït^ïë^"Troül3 (PSIUP) :over- de •. . HATO-plannen voor een staat sgieep in ..talie.

.
"ovêi:"de roi van de HATO in de staatsgreep in Griekenland.

Verder vorden nog sprekers vervacht van de SDS uit toerica en ̂ itsland, de SUF uit
Hoorweecn en Denemarken, desertears uit Portugal en Vietnam en het, ADC. ,-.,., ....

Tussen de sprekers wordt er verstrooiing geboden door een griek^e zangeres en met stukjes

ïSraflarrS-infomatie verspreid vorden d m, v. een HSH-krant en een spotgoedKopo
bros jure over het doen en laten van de HATO (c. a. ƒ l,- )

r.r
aandacht krijgen.



Ha afloop van het kongres zal er op zaterdagmiddag een massademonstratie zijn.

Zaterdagavond is er een politieke kermis.

Op zondag zullen de basisgroepen gezamelijk zich bezinnen op wat verder te doen staat,
de z.g.n.

FOLLOW-UP

x akties tegen leger,voor dienstveigeren
X griekenland akties
x zuidelijk afrika akties
x akties beter beursrecht politieke vluchtelingen (UAF)
x oprichten steunfonds voor deserteurs.

Ket kongree moet vnl worden gefinancieerd uit subsidies van simpatiscrende organisa-
ties. De buitenlanders betalen hun reiskosten zelf, ' " -

Begroting: • '• , . . . , . .

Lasten: Baten:
Huur kongrescentrura ƒ 3.300,= „g„ ƒ ̂  000 =
g'erskonferentie v66r ' " . • - : • • • . ;• .. ., foegang nederlanders 1 '.000*,= '' ' f ""- '
en na kongres •-.. . ' , 500,= . ;,„ • .subsidies., ' ^OOÓ^'"'
Voorbereiding . ... ; .; . . ' ' " ' • ' ' ' ~~~~~ •' .•• • ;,

porti & stcncilkosten 7.00.,= . . . '. ; ,":' ' f 10.000,=:
reiskosten . • 750,= .. . , - - . - . . . : ......
plakkers & affiesjes 1.200," "' " • ' : '•"•" ' ; v •

Kongres
stencildicnst etc. 500,= . . . . . .
politiek entertainment 800,= , . , - . . . . . ;
demonstratie 500,=
inkwartiering buitenli- 500-,- / . . : . . . . .. . ' ;

Onvoorzien ...1,«2!?0_?=. ' ' ' : - : . • . • . . . ' •
' • '; ƒ 10.000,= ; .... - , :;. • ; .'.v. , .. .. . ;;

Het is voor het door, kunnen gaan van dit kongres absoluut noodzakelijk, dat er
voor 7 november 6000 gulden, aan subsidies binnen is. Het is voor de NSR een financié'i-
een grotere bijdrage ,te leveren dan 3000 gulden, wanneer•die 6000 gulden niet binnen"
zijn moeten er onderdelen worden afgelast! ' : ••. • • • . . . .

ïladere informaties bij de nsr,.^Q1710"Ü20H5. ' • • • ' ''.""'.'
Gironummer nato-kcngres: 158 25 28 tnv P;T;M; Laagland, penningmeester, noordeinde -5,
Leiden. , . ' • • • • • • . • • . , ; . -

Piet Ordeiaan, Erik de Lange, Paul Laagland.- , : ., : ' l . ' • v - • • -


