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Groot-Brittannië.

Labour-beleid ten aanzien van het bezit en het
gebruik van de H-bom.

10 juni 1959.

Betrouwbaar.
Van Britse politieke zijde.

de Minister van Buitenlandse Ziaken.

Aan Sijne Excellentie Prof. Dr. J.S, de QUAY

Minister-President
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Sroot-Brittannië L———»—

LABQÜH-BBIBÏD 3B» AAH2IEN VAN HET BE%t$ EH HET GEBRUIK
VAN DB H-BOM.

Op 10 juni j.l. vond er een besloten bij-
eenkomst van de ïjabourfraotie in het Iiagerhuis plaats.
Deze zitting was nogal somber, deels omdat vele leden
van de fraotie bang beginnen te worden voor een nieuwe
socialistische nederlaag bij de komende algemene verkie-
zingen, deels omdat vanuit de partij een toenemende
druk op de leiding wordt uitgeoefend om haar beleid ten
aanzien van het bezit en het gebruik van de H-bom te
wijzigen. De Gteneral en Munioipal Workers Union, die
met bijna 800.000 leden op twee na de grootste bond van
Gr o ot-Br ittanniê' is, heeft een motie aangenomen, waarin
van een toekomstige labour-regering wordt geëist, dat
zij de H-bom zal afschaffen. Er bestaat een ernstige ro-
den om te verwachten, dat de twee grootste bonden, de
Bond van Transportarbeiders en de Mijnwerkersbond, het
voorbeeld van eerstgenoemde bond zullen volgen. En aan-
gezien de activisten van labour in de plaatselijke onder-
afdelingen vrijwel eenstemmig dezelfde mening zijn toege-
daan, bestaat er gevaar, dat (JAIfSKEIJJ en BEVAH de huidi-
ge politiek ten aanzien van het bezit van da H-bom zul-
len moeten prijsgeven, De huidige politiek komt hierop
neer, dat Labour zioh wel zal inspannen om te komen tot
een kernbomontwapening voor de landen die een kernbom be-
zitten, maar dat Engeland zioh niet eenzijdig van deze
wapens, die zij als afschrikmiddel behoort te behouden,
kan ontdoen»

Tot veler verbazing evenwel ontweek
G-AÜK3KELL de netelige kwestie van de bewapening met kern-
wapens. Hij concentreerde zich geheel op kwesties van tac-
tiek met het oog op de naderende algemene verkiezingen.
Dit bevreemdde dt fraotie des te meer, daar niet alleen



de motie van genoemde vakbond de kwestie van da H-bom
aouut had gemaakt, maar ook omdat de kwestie op andere
wijae actueel ia geworden door de Franse houding ten
aanzien van baaas voor Amerikaanse vliegtuigen. De
meerderheid van de labourfraotle is er tegen gekant,
dat deze tactische bommenwerpers zullen worden overge-
plaatst naar Sroot-Brittannie.

G-AnsKELIi derhalve bracht geen van beide
onderwerpen ter sprake, maar in de labourfraotié is de
ongerustheid over deze kwestie zo groot, dat waarschijn-
lijk op zeer korte termijn in een onofficiële vergade-
ring van de gewone leden van de fractie van gedachten
gewisseld zal worden over labour's politiek ten aanzien
van het bezit van de H-bom en de kwestie van de over-
plaatsing van Amerikaanse vliegtuigen naar Groot-Brit-
tannië.

10 juni 1959.


