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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een

rapport aan te bieden betreffende: "Activiteiten

tegen de NAVO-conferentie op 12, 13 en 1*f mei a.s.

in Den Haag".

|HET HOOFD VAN DE DISNST
Namens deze

'. Kuipers

Men gelieve steeds een zaat in een tiief te behandelen en Lij teantwooiding nauwkeurig net onderwerp.
de dagtekening en net nummei van deze trier te vermelden.

D 19



Behoort bij schrijven h#.

Dit exemplaar bestaat uit 2 biz. "'' *""'
***& Tizvtsenno
£ii£*teSLJ2§

ACTIVITEITEN TBGEN DE MVO-CONFERENTIE

OP 12, 13 EN 14 MEI A.S..IN SEN HAAG.

De "Women's International Strike for Peace" (WISP) if voornemens

pogingen te doen om de NAVO-conferentie in de Julianakazerne steeds

te onderbreken.Men wil, telkens weer, kleine groepjes vrouwen naar het

conferentiegebouw zenden om met de gedelegeerden te spreken en te pro-

test eren tegen de spreiding van kernwapenen. Gemeld werd, dat de WISP

ook een beroep wil doen op H.M, de Koningin.

Op 14 mei zullen sommige Amerikaanse vrouwen doorreizen naar

Frankfort. Door vrouwenvredesgroepen in Duitsland, Frankrijk en Enge-

land zijn zij uitgenodigd na afloop van de manifestaties in Den Haag

naar die landen te komen om gezamenlijk bijeenkomsten te beleggen en

demonstraties te organiseren.

Op 12 mei zouden twee of drie chartervliegtuigen 80 a 100 Engel-

se vrouwen naar Nederland brengen. Anderen gaan met de nachtboot

Harwich-Hoek van Holland. Alle Engelse deelnemers zouden van plan zijn

in een dag fceen en weer te rer&en.

Voorts verwacht men deelneemsters uit Belgie', West-Duitsland,

Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Portugal. Ook zij zullen trachten

de NAVO-vertegenwoordigers van hun landen te spreken te krijgen. Mocht

dit niet mogelijk zijn, dan willen zij met borden voor de vergaderzaal

demonstreren.

Het contact van de WISP met Westeuropese vrouwenorganisaties

(».a. communistische) is vermoedelijk.tot stand gekomen door middel

van de Amerikaanse die ter voorbereiding van de actie

in Den Haag een rondreis door Europa maakte en o.a. de Scandinavische

landen en Belgie bezocht.

, namens het dagelijks bestuur van

de communistische Nederlandse Vredesraad(NVR) aanwezig'op de zitting

van de Wereldvredesraad (WVR), gehouden op 11 en 12 april in Wenen,

maakte daar melding van de voorgenomen acties tegen de NAVO-conferentie.

Sen kort nadien in Boedapest gehouden vergadering van het presi-

dium van de WVR deed een oproep uitgaan om bij de regeringen van de
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Westeuropese landen te protesteren tegen de oprichting va^n een multi-

laterale kernmacht. Dat zou, aldus de V/VE, de eerste beslissende stap

zijn .naar de kernbevvapening van West-Duitsland en een dodelijke be-

dreiging vormen voor Europa en de wereld. Alles moet gedaan worden

de vorming van een dergelijke kernmacht te verhinderen.

6 mei 1964.




