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JONGEREN
AKTIE
Tijdens de Pinksterdagen 24, 25 en 2& mei organiseert het ANJY een
grootse manifestati e, een estafette over de hele lengte van het land
vanaf Amsterdam en Rotterdam, 2&0 km naar Brunssum, waar een
petitie aan de gemeenteraad van Brunssum zal worden overhandigd,
waarin venocht wordt biJ de regering te. protesteren tegen de aan·
wezfgheid van het NAVO-hoofdkwartier In Brunssum.
Drie grote kampen als uitvalsbases om velerlel vonn.n van aktie
te ondernemen. Honderden Jongeren zullen hieraan deelnemen om
aktie te voeren
Steeds meer geeft de Nederlandse regering
toe aan de druk van West-Duitsland. Niet
alleen dat ons volk onder Duitse druk met
de BTW is opgescheept en ekstra NAVOoorlogslasten van 225 miljoen krijgt opgelegd
maar deze bindlogen leiden ook tot de
grootste gevaren omdat het Westduitse revanchisme met haar agressieve optreden
ook Nederland In haar militaire avonturen
kan meetrekken. Ook de laatste maanden
weer heeft de regering een overeenkomst
geslot.e n die aan de Westduitse verlangens
naar atoomwapens tegemoet komt. Het z.g.
ultracentrifuge projekt. Het Kistemaker pro-
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jekt dus, dat verrijkt uranium kan opleveren
dat ook geschikt is voor atoomwapens.
De fabriek hiervoor tal geplaatst worden in
Almelo, vlok bij de Duitse grens, onder het
mom dat de grond daar het minst trilt. Een
grotere onzin is niet denkbaar, want in Petten staat een atoomreaktor, in Amsterdam Is
het laboratorium van Kistemaker waar deze
hele zaak ontwikkeld Is, In Dodenwaard
staat er een terwijl er ook een In Zeeland
gebouwd zal worden. Het heeft allemaal
niets te maken met het trillen van de grond,
maar met de mogelijkheid om het de Westduitsers makkelijker te maken niet alleen

over de technische gegevens te beschikken,
maar als ze het nodig achten ook over de
fabriek zelf.
Maar wij, wij jongeren willen wel zeggen,
als het trillen van de grond de Westduitse
plannen en de plannen van de regering De
Jong kan verhinderen dan zullen wij zorgen
dat de grond onder hun voeten gaat trillen.
Dan zullen w ij de protestbeweging tegen al
dit oorlogsgedoe versterken tot een dermate grote kracht die deze plannen zal verhinderen en deze plannenmakers voorgoed
van het toneel zal d~ verdw~··
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tijdens de Pinksterdagen demonstreren tegen de Duitse atoombewapening, het
NAVO·hoofdkwartier in Limburg en de
NAVO-politiek van deze regering die van
ons land een kruitvat heeft gemaakt.
WANT:
In Limburg zit het NAVO-hoofdkwarlier
met de Duitse oud-Hitiergeneraal Bennecke die tijdens de tweede wereldoorlog
aan het oostfront vocht. In Budel zijn West·
duitse soldaten gelegerd. In onze kanalen
liggen Westduitse munitieschepen. Op de
militaire vliegvelden zijn Amerikaanse
luchtstrijdkrachten gestationeerd. Op Vol·
kei en Soesterberg liggen atoomkoppen.
Het is deze militaristische politiek van
de. Nederlandse regering waartegen grote
groepen van jongeren de laatste jaren geprotesteerd hebben, niet alfeen werkende
maar ook studerende en schoolgaande jongeren. Terwijl in het bijzonder ook de Limburgse bevolking haar ongenoegen over
het NAVO-hoofdkwartier niet onder stoelen
of banken steekt. In Limburg heerst de groot·
ste werkloosheid. Woningen zijn er te
weinig. Terwijl voorstellen voor het ont·
wikkelen van rekreatieplannen, o.a. een
zwembad voor de bevolking van de gemeente Brunssum, door de regering op de
lange baan worden geschoven. Maar voor
de AFCENT-militairen zijn er wel woningen,
voor hen kon er wel binnen een paar maanden een zwembad gerealiseerd worden.
Voor hen is er geen gebrek aan ontspanning
en rekreatie.
Ons protest hiertegen zal in een petitie tot

uitdrukking worden gebracht, een petitie
van mensen die zeggen:

BENNECKE ERUIT!
WEG MET HET NAVO·
HOOFDKWARTIER!

Geen A-wapens voor Bonn
De Westduitse eis voor atoomwapens wordt
in alle toonaarden door Kiesinger en Strauss
warm ondersteund en door militaristische
kringen herhaald. Het is deze revanchistische koers van Bonn, die tevens de deur
wijd opèn heeft gezet voor fascistische
groeperingen als de NPD, die het grootste
gevaar vormt voor de veiligheid van Europa.
West-Duitsland neemt in Europa de belang·
rijkste plaats in binnen de NAVO. In MiddenEuropa en het Oostzeegebied bestaan de
NAVO-strijdkrachten voor 42°/o uit Duitsers,_
daarop volgen de Amerikaanse troepen
met 29%, terwijl de resterende 29% wordt
ingenomen door andere NAVO-landen. Van
de NAVO-tankeenheden in het gehele gebied van Midden-Europa bestaat rond 50ófa
uit Westduitse tanks. Terwijl sinds kort WestDuitsland ook een beslissende stem heeft
gekregen binnen het bureau waarin de
streng geheime atlantische atoomstrategie
wordt bepaald. Naar een eigen kernmacht
is dus nog maar een stap, waarvoor de

Westduitse regeerders en nazi-generaals
druk uitoefenen om daarmee hun militaire
macht in Europa te garanderen.
Tegen deze naar revanche beluste politiek
van de politici in Bonn, neemt het vètzet van
de jongeren hand over hand toe. Vakbond$jongeren en studenten treden aktief en met
grote kracht op tegen deze politiek. Ze malèen het de NPD onmogelijk haar vergaderingen te houden. Ze verstoren en verhinderen haar bijeenkomsten. 'Geen tweede HitIer • Weg met het fascisme' zijn hun leuzen.
Het zijn deze jongeren die de NPD en Kiesinger en de zijnen de voet dwars zetten.
Zij bijten de spits af in de strijd en verdienen
al onze ondersteuning en solidariteit. Onze
taak is het hier in ons eigen land gezamenlijk strijd te voeren tegen de gevaren aan
onze oostgrens en tegen de verbintenissen
die de regering De Jong sluit met de Westë:fuitse regering.
Werkende, studerende en schoolgaande
jongeren laten we de komende Pinksterdagen de handen inéén slaan en er een
grote protest-manifestatie van maken. Ga
mee met: ANJV-jongerenaktie tegen de
Duitse atoombewapening~ het NAVO-hoofd·
kwartier eruit, voor een onafhankelijke Nederlandse politiek.
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