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ACTIVITEITEN TEGEN DE NAVO-CONFERENTIE OP 12, 13 en Ik MEI
a.s». IN DEN HAAG.

Alhoewel communistische organisaties hier te lande alles in het
werk stellen om samen met pacifistische groeperingen mee te werken
aan de activiteiten van de "Women's International Strike for Peace"
(WISP) ter gelegenheid van de NAVO-conferentie op 12, 13 en 1^ mei
a.s., schijnen de pacifisten daar weinig voor $e voelen. Aanvankelijk
meenden de communisten daarop wel te kunnen rekenen, gezien het succesvolle verloop van de op k april j.l. in Amsterdam gehouden gezamenlijke
anti-kernbomdemonstratie.
Onlangs werd echter door een communistische functionaris met
enige bitterheid gewezen op het op 9 Biei a.s. in Amsterdam te houden
demonstratieve anti-NAVO-congres van de Pacifistisch Socialistische
Partij (PSP), waarbij het eveneens pacifistische Comite 196l voor de
Vrede een grote rol zou spelen. Dit comite, aldus de bedoelde functionaris, tracht tot dusver op allerlei slinkse manieren de Nederlandse
Vredesraad buiten zijn activiteiten te houden. Wei heeft het contact
opgenomen met andere groeperingen.

Vernomen werd, dat onder leiding van het Comite 29 november 1962 •
en met medewerking van plaatselijke afdelingen van de PSP, de Socialistische Jeugd van Nederland en linkse figuren uit de Partij van de
Arbeid, tegen de NAVO-conferentie in Den Haag een "straatactie" zal
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worden georganiseerd. Het Comite 29 november 1962 werd destijds opgeri'oLb alo protest comite tegen de veroordeling van "Ban-de-Bom"demonstranten. Het comite voerde al eerder actie tegen de NAVO. Het
organiseerde demonstrates tijdens de NAVO-taptoe op 5 juli 1963 in
Amsterdam. .
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