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Kwetsbaar

Laatste bespreking voorbereiding anti-NAVO-congres

Uit kwetsbare bron ie het volgende vernomen over een op 16 november
1969 in Leiden op het HSR-kantoor gehouden laatste bespreking ter
voorbereiding van het anti-NAVQ-congres.
Volgens de thans bekende gegevens ziet het programma er als volgt uit:

Vrijdag 21-11-1969: eerste deel van het congres, aanvang 19«30 uur.
Het ligt in de bedoeling het eerste deel in het teken te stellen van
de NAVO als instrument ter onderdrukking van de Derde Wereld.
Sprekers;
- Erik de Lange, die in een algemene inleiding het doel van het con-
gres zal uiteenzetten;

- David Sibeko (PAC= Pan African Congress): De NAVO en de Derde Wereld;
- Paul Dijkstra (UAF = Universitair Asyl Fonds): Het vluchtelingenbe-
leid van de Nederlandse regering;

daarna legt een Portugese deserteur een verklaring af; vervolgens wordi
de film vertoond "Angola is van ons" .
Tenslotte spreekt Jorge Sangumba1 (Unita) over de bevrijdingsstrijd in
de Portugese koloniën.
Er̂ ls pauze van 22.00 - 22*15; einde van het eerste deel van het con-
gres om ca 23.30.
Opnu 1 . Paul Dijkstra is mogelijk identiek aan iemand van diezelfde

•naam die in 196? voorzitter \?as van de NESBIC, Deze organisatie
houdt zich met ontwikkelingswerk bezig en werd destijds opge-
richt door de NSR, toen deze nog niet in handen was van de SYB;

2, De film "Angola is van. ons", is volgens een persbericht van
18-11-1969 onlangs gereed gekomen in het Cinecentrum.

^-ll-l 969 : de tweede dag, die om 10.00 uur begint, zal ge--
wijd zijn aan de NAVO als instrument ter onderdrukking van de opposi-
tie in de lidstaten.
Sprekers;
- Fran9ois Vercammen (SJW-België) over "Grote concerns, monopolies en

de NAVO;
- Pietro Marcenaro (PSIUP): de NAVO als onderdrukkingsinstrument in
eigen land, staatsgreep-plannen voor Italië;

- Mare Olivier (UNEF)s'de invloed van de , NAVO iu Frankrijk;
- David Triesman (ESSF-KSA): Wetenschappelijk onderzoek en de HAVO;
vervolgens is er van 12.J50 - 13.30 pauze.
Daarna legt een Amerikaanse deserteur die in jZweden verblijft een
verklaring af. • i !
- Erik Jansen, van het Deens Vietnaracomité spreekt over de ontdekking
van NAVO-af luist erapparatuur en communicatijesystemen in Denemarken;

- Aspacia Papathana,siou, die in Londen woont,
poëzie declameren; ;

- Leloudas (Patriottisch Front van Griekenland) spreekt over de NAVO
en de Griekse staatsgreep;

- Martin van fiossum (SJ) spreekt over actiepejrspectieven.

Voorts zal op de tweede dag de Engelse groep
scènes van elk ongeveer vijf minuten bpvjoeren

zal Griekse verzets-

"The people show", drie
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Het congres dat onder voorzitterschap staat van Bertus Hendriks,
oud-ASVA-voorzitter, wordt om 16.00 gesloten. Vervolgens begint een
demonstratie die op het Europaplein start en Ivia de Dam naar de Wes-
termarkt voert. Het programma voor de avond is gelijk gebleven aan
het reeds eerder gemelde.
Opm.1. De buitenlandse sprekers zullen op Erik Jensen na, arriveren

op 18 november, Jensen zou pas op vrijdag de 21ste in Nederland
aankomen; in het vorige bulletin is hij ten onrechte Knut Jenser
genoemd.

2. De Griekse actrice Aspacia Papathanasiou is volgens een pers-
bericht van 18-11-1969 ook lid van het Griekse Patriottisch
Front.

£. Omtrent de Italiaan Marcenaro zijn (nog) geen gegevens voor-
handen .

Om zoveel mogelijk belangstellenden te bereiken, zullen tijdens het
congres buiten het RAI-congrescentrura luidsprekers worden opgesteld.
Tijdens het congres zal bekeken worden hoe men effectief het Griekse
verzet en de verzetsbewegingen in Zuidelijk Afrika kan steunen. Een
aantal kritische leraren zal een discussie op gang brengen over de
vraag wat tegen "de eenzijdige kijk in geschiedenisboeken op de NAVO"
kan worden gedaan.

De ̂persconferentie van 19 november in Amsterdam wordt op het Spui ge-
houden (preciese plaats en tijdstip (nog) niet bekend).

Op dinsdag 18 november zal de NAJ/O^kraivt uitkomen, die bij de Arbei-
derspers gedrukt zou aijn; deze zal o.nu verspreid worden op middel-
bare scholen.

Op woensdag 19 november zal een kring van ingewijden een uitvoerig
stencil ontvangen met de laatste gegevens over het congres.

Piet ̂ Ordeman, één der organisatoren van het congres, vertelde op
zondag 9 november j.l. met een groepje dienstplichtige militairen
(10 a 15 personen) gesproken te hebben over actie onder militairen.

Op 29 november a.Eé zal in Limburg gedemonstreerd worden tegen AFCENT.
Deze demonstratie wordt georganiseerd door de SJ. Voorts zal aan de
Pedagogische Academie (= kweekschool) in Beverwijk deze week worden
gestaakt. Men zou daar met een eigen lesrooster willen komen, waarbij
ook aandacht aan de NAVO, in negatieve ain, zou worden besteed.

De organisatoren zouden ongeregeldheden bij de demonstratie willen
voorkomen maar zij weten niet hoe. Men weet bijvoorbeeld niet waar
men de buitenlanders moet opstellen: aan de kop van de stoet, of in
het midden. Er worden een paar honderd buitenlanders verwacht, waar-
onder veel Fransen.

Tilburg en de NAVO

Op dinsdag 18 november zou in Tilburg in het
actie een forum worden georganiseerd met; als
man, over de biologische oorlogsvoering,, Dick
Wereldomroep over Zuidelijk Afrika en: kojlonel

kader van de anti-NAVO-
inleiders: Arnold Sloot-
Scherpenzeel van de
b.d. Kanters over Grie-

kenland.
Opm. Slootman uit Nijmegen en Scherpenzeiel ui]t Hilversum komen beiden

voor op de lijst van sprekers beschikbaar voor bijeenkomsten voor-
afgaand aan het anti-NAVO-congres; jkolonjel Kanters is militair
attaché in Joegoslavië' en Griekenland/enj kwam kortgeleden in het
nieuws door zijn lovende uitspraken over, het huidige bewind in
Griekenland.
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Weinig__be_langste_lling in Tilburg voor anti-NAVO-actie?

Rond de collegestaking op 11 november j.l. in Tilburg, is er gedurende
twee dagen gelegenheid geweest in te tekenen voor deelneming aan het
anti-NAVO-congres in Amsterdam. Prijs (zoals bekend) ƒ2,- per persoon
exclusief de reiskosten per bus. Geconstateerd werd dat er toen weinig
belangstelling voor bestond.

"Zwarte Pieten"-actie van SJ in kader antjL-NAVO-activiteiten

De "Zwarte Pieten"-actie van de SJ, tijdens de intocht van Sinterklaas
in Amsterdam op zaterdag 15 november j.l., is georganiseerd in het ka-
der van de anti-NAVO-actie. Gebleken is dat de NSR daarover op 13 no-
vember j.l. een persbericht verspreidde.

Nog geen kennisgeving van demonstratie

Vernomen is, dat de organisatoren van de demonstratie van a.s. zater-
dagmiddag daarvan nog geen kennis hebben gegeven aan de autoriteiten..

') Vrij voor actie.
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