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Behoort bij brief no. 1^35»8l6 Ex. no. 2s

Dit rapport bestaat uit 3 blz.

INTERNATIONALE ESTAFSTT3 TSG3N N-BOM SN MASSA-VSRKIETIGINGSWAPSK3

1. Op 21 juli 1979 berichtte het CPN-dagblad De Waarheid dat het

Samenwerkingsverband "Stop de neutronenbom - Stop de kernwapenwedloop"

een nieuw initiatief heeft gelanceerd om "de beweging voor een ver-

volg op SALT-II te versterken en de strijd tegen de neutronenbom,

tegen de massa-vernietigingswapens door te zetten".

Eeeds dit voorjaar was het geheel door de CPN gedomineerde

Samenwerkingsverband begonnen de succesvolle actie tegen de neutronen-

granaat te verbreden tot een campagne tegen alle voor Europa bedoelde

tactische kernwapens, met name de PÜRSHING II, de Cruise-raket en

natuurlijk het N-wapen.

Terwijl de CPN-top de vroegere acties tegen de N-bom vooral in

nauwe samenwerking met hoge Sowjetvertegenwoordigers had voorbereid,

blijkt zij deze keer met name met DDR-functionarissen intensief over-

leg te hebben gepleegd, zowel in Nederland als in de DDR zelf.

Sleutelfiguur was de secretaris-generaal van de Oostduitse Vredes Raad

"̂7f , die een belangrijke positie inneemt in de internatio-

nale communistische mantelorganisatie WVR (Wereld Vredes Raad).

Tijdens de Buitengewone WVR-zitting van 2 tot 5 februari 1979 in

Oost-Berlijn, die werd bijgewoond door twee leidende vertegenwoordi-

gers van het Samenwerkingsverband, te weten de Amsterdamse CPN-districts-

bestuurdert stf~ len *^&> < was de heer' -̂ 5̂

voorzitter van de zg. eerste werkcommissie voor "Praktische voorstel-

len voor versterking van de internationale massa-campagne tegen de

bewapeningswedloop",

2. De heer -̂ £> bracht van 22 tot 25 februari een bezoek aan

Amsterdam, waar hij met CPN-bestuurder en Tweede Kamerlid J.F. WOLFF

langdurige en indringende gesprekken voerde over concrete actieplannen

voor de nabije toekomst. Hij zou bij de heer WOLFF volledige instem-

ming met zijn ideeën hebben gevonden en had aansluitend ook nog een

onderhoud met andere leden van het Dagelijks Bestuur van de CPN en met

vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband.
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Reeds eerder diezelfde maand had de heer WOLFF tijdens een

bijeenkomst van de Tweede Kamercommissies voor Defensie en Buitenland-

se Zaken het voorstel gedaan ora de Nederlandse regering het initia-

tief te laten nemen tot een "Europese bespreking" van afschaffing

of beperking van tactische kernwapens. Dat zou dus een soort tweede

Europese Veiligheidsconferentie moeten worden, die zich niet zozeer

met kwesties als mensenrechten, maar primair met ontwapeningsaange-

legenheden zou moeten bezighouden. De heer WOLFF noemde een dergelijke
s

bespreking nuttig voor de complernentering van de politieke détente

met militaire ontspanning, een welbekend Sowjetthema, waarvoor met

name de WVE propaganda is gaan voeren na de conferentie van Helsinki.

Meer dan drie maanden later, nl. op 15 mei riepen ook de ministers

van Buitenlandse Zaken van de Warschau Pactlanden op tot een dergelijke

conferentie volgens de "Helsinki-formule".

Na een verblijf in de DDH in mei en verschillende bezoeken aan

Oosteuropese ambassades in Den Haag, ontving de heer WOLFF op 7 juni

in Amsterdam opnieuw de heer ^fT om verder te spreken over de

precieze invulling van de adTieplannen rond de tactische nucleaire

wapens. In Oostduitse diplomatieke kring werd toen al gesproken over

het idee van een spectaculaire estafette door alle Helsinki-landen,

waarover later ook andere Oosteuropese ambassades schriftelijk geïn-

formeerd werden door het Samenwerkingsverband. De hee: ̂ tf^ heeft

tijdens zijn verblijf in Nederland van 7 tot 8 juni nog aanvullende

gesprekken gevoerd met. CPN-voorzitter' -̂ L̂, en met de heren

X̂ Tp»" e ~̂?L=> ' van ket Samenwerkingsverband.

Op 21 juni meldt dan De Waarheid, dat het Samenwerkingsverband

een oproep heeft doen uitgaan voor een Internationale Estafette

"Stop de N-bom - Stop de massavernietigingswapens, naar verdere

ontspanning en ontwapening". Volgens een desbetreffend communiqué

van het Samenwerkingsverband zal deze Estafette "eind augustus starten

in Amsterdam, en dan van land tot land doorgaan en eindigen in de

VN-ontwapeningsweek eind oktober in New York met de overhandiging

van de symbolen en verklaringen uit de verschillende Helsinki-staten

aan de VN".
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Het communiqué plaatst deze "nieuwe gebundelde actie" in de

z.g. Helsinki-landen in het perspectief van het feit dat SALT II

zou hebben laten zien "dat de wereldwijde beweging tegen de massa-

vernietigingswapens resultaten kan bereiken". En over het doel van

de nieuwe actie wordt gezegd dat het "in het bijzonder actueel (is)

te voorkomen dat nieuwe kernwapens voor stationering en gebruik in

Europa worden ontwikkeld. De ontwikkeling van nieuwe massa-vernieti-

gingswapens als de neutronenbom zou de ontspanning in Europa in gevaar

brengen en een nieuwe ronde in de bewapeningswedloop inluiden".

3 juli 1979.


