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ACTIVITEITEN VAN DE "WOMEN'S INTERNATIONAL.STRIKE
FOR PEACE" (WISP) TIJDENS DE NAVO-CONFERENTIE IN
DEN HAAG OP 12, 13 EN 1,4 MET . a. s.
Op 13 mei a.s, wil de "Women's International Strike for Peace"
(WISP) de vrouwen, die aan de actie tegen een multilaterale kernmacht
deelnemen, tegen lunchtijd bij de Julianakazerne opstellen. Men hoopt
zodoende de aandacht te trekk^n van de 700 deelnemers aan de NAVOconferentie, die dan op weg zijn van de conf erentiezaal naar het restaurant. De vrouwen dragen papieren bloemen met de letters PAX.
Het zou bij deze betoging rustig toegaan. De verschillende
buiterilandse delegaties zullen proberen aan hun "eigen" Minister van
Buitenlandse Zaken een petitie te overhandigenr In deze petitie wordt
gezegd, dat het leven van de kinder en niet afhangt van militaire
superioriteit , maar van vrede , vriendschap en respect onder de volken.
Als voornaamste doel stellen de vrouwen zich voor ogen het streven
naar een overeenkomst inzake algemene en algehele ontwapening onder
internationale controle, in overeenstemming met de voorwaarden van het
Handvest der Verenigde Naties. Zij verklaren verheugd te zijn over het
gedeelteli jke kernstopaccoord, waarin de ondertekenaars beloofden, dat
verdere stappen zouden volgen. Spreiding van nucleaire wapens, direct
of indirect, zou een obstakel betekenen voor toekomstige ontwapeningsbi jeenkomsten. De petitie sluit met een oproep tot verbod van spreiding
van kernwapenen en proefnemingen daarmede. De vrouwen zullen ook in de
toekomst samenwerken om te komen tot algehele ontwapening onder internationale

controle.

Inzake Nederlandse deelneming aan een tijdens de NAVO-conf erentie
te houden deinonstratie werd nog bekend, dat uit Zaandam een bus met
communist is che vredesstri jders naar Den Haag zal komen. Uit Krpmmenie
komt een klein gezelschap in een viertal personenauto 's. Volgens een
persbericht zal het communistische Haagse Vredescomite op 12 mei om
20 uur een mars door de stad houden om te protesteren tegen het producer en, het in voor>&erd-iie"Bben en het gebruik van kernwapens. Er
worden vijfhonderd demonstranten verwacht, die zich zullen verzamelen
in de Herman Costerstraat bij het Hoflandplein. Met muziek voorop en
vele spandoeken gaat het dan naar de Zoutkeetsingel, waar de stoet

Behoort bij schrijven no.

Ex. no.

-18

t
Bit exemplaar bestaat uit 3 bl:,.

2 6 OKI. 200!

Deze rubricering is
beeindigdna g& jr.

- 2-

zal worden ontbonden. De teksten op mee te voeren spandoeken zijn o.a.
"Geen spreiding van kernwapens", "Verhinder Europese kernmacht",
"Geen multilaterale kernmacht'1, "Verhinder atoomoorlog" en "Nederland
atoomvrij".

WISP-aanhangers hebben door middel van
• , een audientie aangevraagd
bij H.M. de Koningin.

is aangesloten bij de Pacifistisch

Socialastische Partij (PSP).
Uit Belgie is op 9 rasi in het Kurhaus gearriveerd de communiste
,

. Twee Belgische organisa-

ties zijn in de activiteiten van de WISP geinteresseerd, nl. het Comite
voor Geweldloze Vredesactie, een pacifistische

beweging zonder poli-

tieke strekking, en de communistische Vereniging van Vrouwen voor de
Vrede (Rassemblement des Femmes pour la Paix (RFP)).
Een dertigtal personen uit Belgie zou per bus komen,
presidente van de RFP,
op 13 Kiel per auto zullen reizen. De kentekens van deze personenauto's
< Andere namen van Belgische deelneemsters
zijn i

Uit Noorwegen arriveerde een delegatie van circa 15 vrouwen,
onder leiding van

Uit West-Duitsland zal op 12 mei in Den Haag arriveren

Voorts werd vernoraen, dat woensdagmorgen 13 mei om 6 uur uit
Keulen een bus zal vertrekken met ex-leden van de verboden Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Zij zullen niet deelnemen aan de
WISP-activiteiten, maar naar Den Haag komen om onrust te veroorzaken,

no,
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Maandagmiddag 11 mei om 16.15 uur heeft een delegatie van
k Anierikaanse vrouwen zijn opwachting gemaakt bij de Amerikaanse
Ambassade in Den Haag om zich te beklagen over het (tijdelijke)
inreisverbod voor deelneemsters aan de actie. De delegatie bestond
uit

•

.

Op 11 mei arriveerde op Schiphol, komende uit Dusseldorf,

wonende te

), van Amerikaanse nationaliteit,
t
van beroep journaliste. Zij verklaarde uitdrukkelijk

als waarneemster en niet als deelneemster de WISP-conferentie te zullen bijwonen. Zij wilde een ontmoeting hebben met de Ministers Rusk
en Luns, die zij persoonlijk zegt te kennen. Uit andere bron werd vernoraen, dat een dezer dagen in het gebouw "Op Gouden Wieken" in Den Haag
een pak stencilwerk voor haar werd bezorgd, afkomstig uit Londen.
Op 12 mei arriveerden op Schiphol nog 46 Amerikaanse deelneemsters. Allen hebben de verklaring ondertekend, dat zij zich stipt
zullen houden aan de bevelen van de politie. Ook via Hoek van Holland
reisden enige vrouwen uit het buitenland ons land binnen.

12 mei
P.S.

Spoedshalve zonder aanbiedingsbrief,

