
BLAD VAN DE ALGEMEN~

VERSLAG RAAD VOO~ STUDEHTE'lVOOIUWW,CE·1.

1. I.S.O.l.

De Raad voor StudentenvoorZlenlneen'

beslistte met eenparigheid van Atem-

men dat ISOL ( Internationale S~Jden-

t.norganisatie L~lven ) op de ber,ro-

ting van de Raad onder de ASR zal

kom.n. D1t betekent dat ASR en IS01

gaan samenwerk •• ,.en dat de flnanc:i es
van ISOL zullen gekontroleerd wor-

den door d. financi~le kom.ssie van

d. ASR. Over 1S0L meer in de vol,er-

d. VETO.

2. 0. "-diko-Socia1. Oi.nlt.

Voo",.dreaen werd het boekhoudkundi, ever-
zicht ven 1173 .n een ena1YI' ven de uitk.-

rin,en voor ..dilche zo",.n in 1973.

0. voorneemeta aktivitait van de ~ ba-

.taet in het tarulbatel.n ven da zlakt.on-

ko.ten boven 500 fr. een el1. ln,alchrev.n

.tudenten dla deer b.roep op doen. 0.
MSO 1. ,.velti,d op da He11.n ln h.t 1'-

kreteriaet van dl vice-rektor.

0. MSO kriJ,t dit Jeer 550.000 fr. lubll-

di. ven de Read.

In 1173 hebban 183 Itudent.n b.roep ,adeen

op de di.nlt en ,em1ddeld 3.033 fr. uit,.-

keerd ,.kre,.n. 0. voome_t. t'N,bate-

lin,.n zijn dla voor",eneaIMiddelan; Plychi-

etri•• tendzor,.n en beval1in,en.

In een bijkomende note ven h.t p.raona.l

ven de locie1a dianlt werd ,alch.tlt hoe

dl MSO werkt all e.n III1nof ...r auto-

noo. o",ean det onvoldoend. b.k.nd il bij

de Itudlnt.n. W.l wordt ,.IU1d det d. MSO

MI'boc1 Jfa1d ..n inbren, ,.had heeft bij

h.t b.vorderen van h.t lociel. w.lzijn ven

de Itudentan. det loap.lhaid .n dilkreU.

er b.1en,riJk. fektoren zijn Nar dat h.t

ni.t e", 10,ilch il det .r .en apert. fi-

nenc.ia1.di.nlt voor ...liilch. zo",.n b.·

.teet en det .r _t rak.nln, ,aIloucllnwor-

den Nt het princip. ven d. ,.diff.renUier-

dl hu1pver1enln, ( e11..n voor h.n di. het

nadi, hebben I. Voo",..t.ld wordt den 00

de MSO op t. nemen in d. Oi.nlt voor Stu-

dlefinenc.ierin,.( Jen Stelltreetl.

0. Raed b..lilU ln verbend hl.rnte det

dez•• ventue1. overtl.velin, ..rat ,rondi,

_t onderzocht worden .n det .r zak.r re-

k.nln, _t ,.houden worden mat de Ip.ci-

fi.ke k.n...rk.n van dl uitk.rin,en di. ,.-

Ich1aden door dl I'ISO ( vb. plychietri. I.
0. deflnlti.v. b.l1illin, velt leter.

3. Taelkuraul Chl1eenl. Itucllnten.

"-t uitzondlrin, ven dl re,.ringlkOlmdI-

lartl hed nlemend b.zweren t.,en d. Itortln,

ven 29.470 fr. ult dl provlIl. ven 1974 een

het InIUtuut voor Levendl Tel.n voor h.t

aan1.ren ( op e.n In.l1•• n .fflclint. Ma-

nl.r I ven ned.r1ands aen Chil.enl. vlu-

cht.lln,en dle zlJn ln,'lchreven een d. K.

U. Leuven.

4. leettlJdi,. ultb.telin, Studleb.urzen.

0. Soc.iel. 01enlt he.ft v.mo".n det d

R1Jklto.la,1n ( Itudiebeurzen I voor het

lopende ak~'Jaer v'nROId.llJk pea ln

dl maend junl 1975 zullen ultb.teeld wor-

den.

O1t bren,t aanzi.nlijk .....111Jkh.den mee
voor de b.uraltudentan 1.1f ( dl. zond.r

.I.1d ,aan zltbn I. NIer ook voor dl loci-

al. di.nlt. die 1·. d. ult,.k••rd. l.nin-

,en VII1 later ,eet t.rulb.tae1d kriJ,.n

2· "".r eenvrea.n voor

1enin,en zal ontven,en

.n deardoor mat finencii-

1e problemen ken komen t. zltt.n.

Ook voor de residenU ... wHr h.t dl cr
woont. la det baurlltudlntln pe5 b.tlllen

na ontven,lt ven hun b.ura. zel dlt v.rve-

lend worden.

Aen' ....ondi'd werd dat de lochl. dl.nlt

ht.rrond zal a,.ran .n dlz. lituetl. t.n

Ite111,lt. zal eenk1a,en.

TU DEN TEN RAAD

v ffG
5. reeltlJdpriJlv.rho,in,.n.

0. Read ven o.heer ven d. "l"" heeft h•• lilt

vanef 1 Janueri ••n priJlv.rtlo,in, ven 4

fronk door t. vo.ran en t. onderzolk.n or

'In tWlldl verho,ina p.r 1 Juli zol ~It.n

doora~an. Dit ondenkl h.t flit dot de ItU-

dentand.l.,ati. t.genlt.~e.

6. "anvullenCI b.t:rotina "SR.

noloten.

Standpunt van de krfngraad over

::U!O'US ClAUSUS

l.Het recht op onc!erwfjs b~te~ent dat

federeen MOet fn staat zfjn zfch Yol~ens

zfjn ef!)Cn talenten te ontwiHelen.leder·

een moet het recht hehben ~~ op een ~e-
no"fveerde wijze onc!prwljs te Yol~en.

'h_rus Clausus is dan ook per definisfe

onrechtllnrdfg.

2.!;'C.fs een bedrefgfn!) voor de nu al

zo geringe d~~kratfzerfng Yin het hoçer

onderwfjs.let zal een bijkonende neet-
lfjkhefd betekenen v or dfe~enen dfe ~or

h~ afkor.st al een socio-kulturele ~chter-

stand hebben.

3.~ ~e~nschlp dfe het onderwfjs be-

taalt neet ook de afgestudeerden krfjgen

dfe ze nodfg heeft.De hevolkfng heeft nog

steeds nood aan Meer en betere geneesheren

Het sfndfkaat weynen heeft echter noo~

aan een oplefdfngsstop ~ zo de status en

het fnkoren yan de artsen te kunnen veflf~

stellen.

".Studies bewijzen dat ·I.C. een overbodfge

~atre~el fs OMdat een eventuele overbe-

volkfn~ fn bepaalde sturll~rfchtfn~en zfch

steeds weer regularfzeert.(o.a.door ~e
eventuele fnkrfl'\{llngvan toekC)l!stl"O~e1fjl:-

heden)

5.ln een unfversftafr~ oplefdfng ~aarfn

een al~er~ne ~nselfjke vo~in~ sentraaI

staat zullen er zfch ~fnder afzet~f-

lfjkheden yoordoen OMdat een diplor:.adan

toegang kan bieden tot .....err4ere beroepen.

~.lIetverzet te!)en·:.C. fs !>el,""rfj~ voor

het leven van de ~ewone ~tu~nt,~at rloor

·~.C.de konkurrens ie tussen de studenten

zal v!rscherpt worden en het prfnsipe v~n

rleblo'student zal ze~evferen.

7.Tenslotte fs ·I.C.een polltfeke ~eat-

regel.~et fs een ffnansjele ~r09re~en.

'ele kan enkel Yolledi'lwe~~e'~rkt wor-
den door een ~aatsch~ppfjveran~erfn~.

lietfs irn!rs nfpt toev811fg dat terwfjl

n op het onderwfjs wfl besnoefen,

n 30 ~flj~rd wfl g~an vprspfllen voor

de aankoop van ~evechtsvlfegtuf~n.

3. De politiek van de UCL die tot

doel heeft de Alma af te bouwen.

Hun redenering is vrij logisch :

hoe minder waalse studenten er zijn

(elk jaar gaan er meer naar Ottig-

nies) hoe minder eubsidies zif zullen

geven aan de Alma. Daarbij komt nog

dat dj dus absoluut geen interes ..

hebben in lange termijn oplossin~n

aan~ezien in 1978 (theoretisch) alle

waalse studenten zouden moeten ver-

,huisd djn.

Keer be~aald wae deze ~olitiek er o~

de laatste beheerraad de oorzaak van

dat een prijsverhoging van 4 Pr van-

af 1 januari ~eforceerd werd. zonder

bijkomende garanties

• • verdere garanties van bijkomende
No dlze b.. l1 .. incen werd.r no, .In subsidies van UCL zijde

punt t.r dilkusai. voo",11.,d. nl. dl p.r- . •

lone.hbazltUn, ln dl r.. idenU... 4. De politiek van de regering

Uit eln noto bleek dot dl p.raonl.lIb.zat- t.o.v. de sociale sektor. De sub-

Uni in ••n oentol raaldenU .. ("-1IJ ..- sidies die de regering verleent zijn

dentrum. JUltUS LipaiuI en PiuI X I v'll sinds de wet van 1960 (die voorr.ag in

hoger liet don in c. endlre ( 1:411",1110Tor- de subsidi'êri.ng van de sociale sektor)

raa. ':ohennll XXIII .n Tamen"l. niet meer aangepast. Daarop wordt

Dit henct I_" ".t nog I8n oantol' end.re voor het 06enblik van verschillen-

·privUIgu· woorvon di. residenti.1 bliJ- de kanten (Gent en Leuven) aange-

n t. ,Inilt.n. c. Roed h•• ft reedl vree- drongen op een indexering van de

,er bes lilt dat de lubaldi.1 voor di. real- sociale toelagen en een veranderin«

dIntiel ( on"v'lr 5.000.000 I ti blokkl- van het toekennill88syste

ran totdot .r konkreta g.g.vanl zijn ov.r •
de kOltpriJI per Itudent. de tOlloUnrl- 5. Interne oorr.aken in de allla zelf:

VOONoorden. de peraon.ellbezltUnl'. dl personeelsoverschet en gebrekki~e or-

uitboting. dl Icrvicavarlln1ne. h.t III'nto1 ~isatie die leiden tot rendements-

Itudent.n per huurpriJsketlcoril enz. ver~iezen. Hier moet echter oruaid-

Oaze ,aeevenl kor."enIlacht. 1en,za.., door de ijk aan toe,evoe#t(l worden dat,

In zullen loter in zijn ,1!'Ie.1eoer- dl om hieraan te verhelpen. er )Iet laat-

nood besproken worden. ste jaar vanuit de allla zelf reeds
verschillende inspanningen werden «e-

.rp.lloU.. 'leverd.

..lot.n wor- 6. Een laatste oorzaak, waarbij
wij op onze eigen borst moeten klop-

pen. is de a~athie van de studenten

zelf. De Alma is voor de studenten

een heel belangrijke instelling.

PRIJSVERHOGING IN DE EnerEijds kan men er, ondanks alles,
nog goedkoop eten (in de priv~ kost

een studentenmaaltijd nu reeds ge-

middeld 70 Pr.'j anderzijds werkt

ralma steeds prijsdrukkend op het

ganse restauratiewezen in het leuven-

Ons voorst.l WOl Cat de Reod op bOlh van

dl. nota .n mat dez.lfde or,~nten 011

da vorige kllr zou tUIlInkomen voor dl

10111ven • 50.000 fr. No wot dhkullil

Icheen iederaln het .r mee •• nl. totdat

Bouwenl vooratllde dot de ASR .. rat el h.t

~,eliJkl zou do.n on toch di. kOIten t.

dlkkan In Ink.l 011 dot nilt coat mat

de IUb.idiJ voor 1974 den zouden WI in

Januori op bOlil ven d. exploitotil 1974

mo.ten oenton.n dot WI .en t.kort h.bb.n

dot vlroorzookt il door de eoerenokltl .n

en zou dl Rood tuslenkomen.

Di. Ixtro-lubI1di.r1nC il dul nO&lllOa11uit-

,.st.ld aenClzi.n de Reed hIt mat d. rade-

n.rln& von Bouw.nl .enl wos.

In lI.on

dan.

WAARO

ALMA?

IS ER EE

Of we het nu willen of niet. er is

orijsverhogtn~ van 4 Fr in de allla.

Een tiket komt van 42 Pr naar 46 Pro

Parallel .et dere stijging rullen ook

de prijzen van de snacks en Sedes de

hoogte ingaan •••

Terecht hoort mrn het orotest van

vele studenten ter hemel stijgen,

Inderdaad zi~n de maaltijd~rijzen de

laatste jaren snel ~estegen, dit in

tegenstelling tot de eerste tien ja-

ren van het bestaan van de alme. toen

de orijzen na~enoe~ konstant bleven.

Welke zijn de oorzaken van dere

stijgingen?

1. De ekonomische krisis drijft de

kosten van het bedrijf enorm de hoog-

te in. Vooral de grondstof- en perso-

neelskosten (samen 7~ van alle kos-

ten in de Alma) rijn daarvoor ver-

antwoordelijk.

Het is zondermeer duidelijk dat

deze krisis ~~n van de voornaamsie

faktoren is van het deficiet van de

A

2. De ~olitiek van het Algemeen Be-

heer van de K.U. Leuven die er o~

uit zi~n om het (juridisch) autonoo

vzw kara.kter van de AlIIa aan te tas-

ten. Reeds jaren wordt door sommi~e

mensen aan de top van de unief ge-

tracht de Alma ofwel te ~rivatiseren

ofwel onder hun rechtstreekse lei-

ding te bren~en. Vooral de oooosi-

tie van de studenten heeft dat tot

no~oe kunnen verhinderen. Dere

houding van de K.U. Leuven bracht

mee dat men in de hallen steeds

Eeer weigerachtig stond om de pro-

blemen van de alma 00 te lossen.

se.

Daarop ook een oproep aan alle studen-

ten: wij djn vertegenwoordigd in de
raad van beheer en tegelijk.rtijd

zijn we klilntj een beetje .eer in-

teresse en steun aan onze vertegen-

woordigers zou zeer welkom zijn.

Kontakteer uw sociaal-afgevaardigden

n doe voorstellen.

Wij van onze kant zullen ons best

doen het probleem van de A1ma en de

ganse sociale sektor meer uit de die-

pen in de volgende VETO-nuaDers.

De sociale ~

Het universito1rl Vloallll.kruiI nOdi,t

olle student.n uit op d. E.H.B.O.- kursui-

Iln di. Iterten op 7 Januorl in h.t ..kra-

tori8llt van het univ.raitaira Vleama. kruil

oo~nenltraot 68.

De kUrlUllen Itarten Itipt dinldoaevond Ol
19u30.

"llen doorheIn.
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70 S ~ d« prij. k~".ati. krtJ~.
(OW Dall.ault aal ~".atill U....." CUPI

Sabca dat ~l' 51 S i" hlJl1de>1 i. tJan
Dae.aultJ." (OS 30/e/74)

En v'ashington vind ineens dat de troepen

in ~;est-Europa teveel kosten. ~lIr in ge-

val van aankoop van de Cobra zouden.~e

landen zelf 265 van de 350 vliegtuigen ~-

gen produceren.

En de Zweden zouden wel bereid zijn ~ een

Volvo of Daf fabriek op te richten.

"et gut hier duidelijk niet ()lil een ge-

vecht voor de heerschappij in de lucht,

Maar voor de heerschappij in het geld.

door d. bll••tinl.b.tel.r., door d. werk.n·

de b.vol~inl,

Crot.re atellt.uitlev.n bet.~.n.n t.v.n•

inflllti.. Er komt I.ld (Iemee~t door d.

re~.ring.n) op •• ~lIrkt t.rwijl d. loed.-

~n ni.t 00 d. ~lIrkt ~omen, D.z. infl.-

t••-n•• ft ••n lrot.re l.v.n.duurt. tot 1.-

voll en .lechtoff.r vllnd.z. l.v.n.duurt.

i. d. wer~.nd. b.volkinl'

iliteri••rinl vllnd. produkt i••

Beweo.ninl h••ft t.n.lott. voor d. bur-

~erij ni.t ell••n ••n .konOMi.ch meer oo~

wel QJ~lijk ••n militeir bel.nl. In

ó. ie.chiëd.ni. r••d. lIIl.nwe ho. d. iftIten-

•• b.wep.ninl.uitlev.n in nezi-Ouit.lllnd n

ni.t IIll..n op kort. t.rmijn d. werkloo.hIIid

d••d del.n .n w.d. voor d•• ko~i.che lroei

zorad.n, ~eer t.v.n. h.t ~idd.l wllr.n OM d.

nllzi'. t. voorzi.n leweldil oorlol.po-

t.nti••l, nodil om in WO 111en. Europ •

ond.r d. voet t. lop.n OM voor "Lllben.-

reUM" t. zorl.n voor d. Duit••• konomi ••

'IInn••r 'we d....... 1. blwepeninl.uitl.-

v.n nllieen ven d. u.S. den blijkt ook dui-

d.lijk ho. d.z. v.rvlocht.n w.ren ..t WOII

di. d. V.S. uit d. kri.i. van d. d.rtil.r

jeren h••ft leh.lIld .n met d. imp.ri.li.-

ti.che inv.ll.n in ~or••• n Vi.tn

Uitleend. ven d. varklllrinl v.n Pra.i-

dent FOrd dllter "in d. I••chiadenl. voor

~ind.r oorlol.n zijn uitl.brok.n den voor

het vrij be.chikk.n ov.r d. lrond.toff.n"

dan kunn.n we on•• fvr.l.n of ha.l d. 1'.-
c.nt. bewep.ninl.wedloop voor h.t "idd.n-

Do.t.n ni.t hetz.lfd. lot h••ft toebed••ld

111.~or••• n Vi.tnam.(D •• nti-imp.rieli.-

ti.ch. op.t.llinl ven .t.ed. ma.r lrond-

.tofrijk. l.nd.n uit d. Zin, d.rd. wereld

i. imm.r. ••n bel.nlrijk. f.ktor in d.

ri.i. ven het kap1tllliam.).

In het .tuk ov.r d. NAVO .n h.t Warachau-

pekt zull.n w. duid.lijk zi.n ho. ook nu

nOl d. b.wIIP.ninl.uitlav.n kad.ren in d•

oorlol.politi.k .n d. oorlol.voorber.idinl

ven d. imp.riali.ti.che mol.ndhed.n .n in

het .tuk ov.r h.t bero.p.l.i.r wordt dui-

d.lijk well~ on. l.i.r ook voor zijn bin-

nenland •• opdrllcht.n ledi.nd i. met ••n zo

.ffici'nt mol.lijk. b.wep.ninl •

Het avondland is weer in gevaar. Pet

roo.nelt in het lIidden-Oosten en in de

besneeuwde steppes van Siberië broedt de

Rus zijn vuile ~ilitaire plannen uit. En

wij zitten hier Maar rond te vliegen in

die hikkende, rannelende doodskisten van

Starfighters. "aar geen paniek: de !iato

waakt I DulUl zijn vier :latolanden nu

ijverig op zoek naar een vervanger. Er

zijn vier kandidaten: de Franse ~irage

Fl, de ~rikaanse Cobra, de Zweedse

Viggen en de Britse Jaguar. Dit zijn

geen arbachtelijke werkplaatsjes ~aar

manmoetbedrijven in het zenuwcentrua van

het kapitalisme. De strijd tussen de

opo.les 1~ nara : net gaat trouwens OOk

niet ()lil prikkoopjes. Dertig miljard voor

België, honderd miljard voor de vier l&n-

n s_n.

e Standaard noemd~ het de grootste

koop van ~ilitair nateriaal sinds

xerxes. ~ ~eze winsten binnen te

rijven gebruiken de MOnopolies dan

alle Middelen, tot ~ooppraktljkf'n toe.

(Volgens het 'Iederlands A19cmeen (lllgb1ad

zouden ook in België minstens twee parle-

npntsleden benaderd zijn door verschillen-

de flma's.)

ok ret k

schel"lll

5/4/73

nseties wordt ijveriD se-

(In België werken volgens tV

inst~n~ lSO bedrijven op ~orDens~-

OORLOGSPRODUKSIE
v.rheldl-

de ech-

.itullti.

•rin~.n zor-
v.rah.n !!\tI.r

Bij d. lIenkoop ven 116 vl1.ltuil.n voor d. toe ton van de ~iddelen. m.II.W._de atllll

B.lli.ch. luchtmaCht, weerbij 4 Brot. mono- ooet .teed. ~rot.re militeire best.llinG

poli•• kendideqt zijn om du • 30 mi11erd op Bij d. mod.rn.t •• n v.r.t ~.vorderd. mo-

t•• trijk.n .n d. ra.p.kti.v; rtlaarln,errlila nopol1•• in d. purttioktoMln.

v.rwo.d. v.rd.dilera ven hun.vl1.ltui~febri- In de huidi". krh1a mo.ten WG die dor-

kant.n optred.n .t.lt zich onmidde1lrJ~-0. til ~iljerd uit"av. dertook in dit kedor

vrellinllllrh.t belenl Vllnd. oorlol.produk- zien: d. wepenbll.t.lllngan

ti.. midd.l voor do monopoli ••

zi.n hi.r du. ho. d•• te.t bIIlertsrij-win.t.n t. kunnun behoud.n

k. opdrllCht.n verl••nt lIend. indu.tri.. .i•• n het i. dan ook ni.t verwonderli

D.z. be.t.llinl.n van 1.I.rmet.rilllllzijn dlltd. uitlevon at.ada atl

.en ven d. lrot. middel.n di. d. rel.r,in- - in 1973 plendo voe .an ell"'l<.oOoven

lan ven de kepiteli.ti.ch. l.nden I.bruik.n vijftia l.operd tank. voor 4 ~iljerd, nu

~ de lrot. monopoli •• toa t. let.n hun pro_Wil hij derti, ~iljllrd voor vll~tui,.n.

dukti. t. v.rarot.n .n .norme win.t.n t. - In frankrijk bedroeg d. omzat van de
.n. (d.nk.n we .r ~er ••n dlltdi. 116 w.p.nindu.tri. in 1973 64 milJllrd Fr.

vli.ltuil.n ni.t .ll••n .telln,mIlIIrdet Voor 1974 wordt dlltg••chat op BO • 120

de 'EEC-ellnkoop" ven 350 VU.lt .J i,.n ~l1jllrd. (V.rUllrinl ven ,.Ilnvoll<lIvar-

normalit.r nOl zllllevolld word.n door t.r.enwoordi,.r Vllrtd. perti' ven Ci.-

IIlInkop.nvllnd. U.S. (4001 Iren (2501, cerd d'E.tllinal

Au.trel1', ,N. Z••lend .n W. Duit.lend. - Het b.ld.ch buda.t voor land

Door d. zin. kompen••U. di•• an • 1 k

d.r aankopen vlIstzitt.n d.l.n ook de bui-

t.nland •• monopoli •• in d. win.t.n. Door
d••l t. namen ellnd. produktie vllnvlie,-

tuiz.n .l.p.n d. modern. monopoli •• a.-

weldi,. win.t.n binnen .rtdoen z. ve.l

t.chniaoha-k.rtni. OPN di. hen st.rk.r

~"'.n in d. int.rnlltionel. konkurrent i••

(Cfr. citlletvee in LLB 21/09f'74)

.n voor het

t«lE KADEREN DEZE UITGAVE

BALE E~ONOMISCHE SYSTEE~?

Zoel. l.z.ld verl.n.n de rel.ring.n Rro-

t. opdrllcht.n .en d. monopoli ••• Dit i.

ni.t to.vell1l1

Wanneer WIl d. bindinl zi.n tu•••n men.en

di. b.lllnirijke plellt.en beklad.n in h.t

•tllet.eppar.et (relerin~~ perlement, 1.-

I.r) .n d. b.he.rder. ven de grot. mono-

poli•• dllnzi.n we det di. monop01i •• e.n

.t••d. lrot.re lre.p krijlen op het .t.et.-

eppllrllllt.

HET CLO-

I1lu.trIlU.:

- VOB •

.)

enz•••

- H.t duidelijk.t. voorbe.ld wordt on.

1.I.ven door 'On ven d. kendidllet verko-

per., DII••eult, d•• irll~.-f.brikent di.

fren. volk.vert.R.nwoordil.r i•• n in

zijn .tllf (zijn b.he.rreden) voorean.tllen-

d•• n invloedrijk. politi.....fiauren h••ft

zitt.n, 0.11.I.n. d. 66nouvill. (perle-

nteirl, ,.n. Celloi. (~d.

ven d. fran•• Forc. D. FrIlPP~r

d. ~ir.,e. be.tllMd zijnI, alb1n Ch.lende,

••kreterla I.n.reel vllnd. f',.... IU.t1ach.
pertij, .nz •••

(Knec~. 9 oktober 19741

diaing WOrdt jllllrlijk.

dit Idndu.era.

- Hat bUd"et voor bewepeninl ven do USA

en USSR .t••1 mat ~O\ tu•••n 19S8 .n 1974.

- In 1973 I.' de ~TO 98,4 milj.rd dollllr

uit een Wllr.n., d. ~lIr.cheu pllkt lllnd.n

71,8 miljllrd. (IJ: 4jul1 19741

- OS 4 Juli '74 : Ol Dan

soarCh wordt jllllrlijks

jerd dol Iar besteed. Ol

Illtelr. r.-

Iddald 10 ",11-

infl.ti•• n l.v.n._

Het i. dU. dUid.liJk dat d•• tlllltd.

b.lenl.n ven d. ~nopoli •• aelltb.hertilen

•n ~e.r en ma.r IlIlIttu•••nkom.n in d•• 10.0-
nomi. ven het lllnd~.t 111.doel mextmel.

win.t.n lIend. monopoli •• t•• chenk.n,

D. militari ••ring van d. ekonomi. i. dller-

ullwepenin, wordt OUI door d. kepit.-

li.t.n ,.zi.n 111••• n lellt.t. re~iddel

om het .y.teem t. redden op kort. t.~iJn,

0lIl bun...w.1.nat.veJ1t. te .3.tall.nondenk. de
ri.i., ondenk. d•• t••ds ver.l.cht.ranc.

D. oorlo~.industri. worat b.pellld door

overheid.uitRev.n .n det implic••rt hog.ra

lll.tinR.n. B.~epenin, WOrdt du. b.teeld

1I0Ift
lohn lundstrÓII .n

.n ov.r d. d.rtlg

ne ".raa<2.rln

Mirage FI-HS3 (Oassault-Brêguet)

UO Ifritjo.rt frank pal' .tW, bij CUPlkoop
.., ~.te 500 IJZill(1MQe".



T.lken. het laat om aankoop van l.c.nmat.-
riaal of verst.rkin, van b.paalde ond.ra.len
ven het l.,.r. noemt de re,.ring dat aen
"•• rbi.di,ing van onza Nato-v.rbintani.s.n".
~t halo van "b•• ch.rmer" van de d.mocr&ti ••
de w.reldvred •• n de rechtsorde ta,an h.t
onbe.chaafd.. brutal •• n h•• rszuchti,.
"Rode ,.vaar" ~at dan maar vol.taan om
di.z.lfde Nato met.an boven all. vardenkin,
t. plaauen. "Indi,," &Je nt:.t WIn',," ouerg.-
leue!'d t. ~roa.n aan het kOl'rllDli.,... lIIO.tII'I
WI beNid .ijn hi.MIOOr ..... off.r t. breng.n".
.chreef de kl.inzoon van oud-daf.n.i.mini.-
t.r Se,hers de. tijd. in •• n schol1.renblad.
aarin hij de acti. VOO trachtt. t•• lIbot.ren

op zijn .chool. want dank zij d. Nato
"uerkZ4Nn 1.18 dat ..,. nog ."" cU!'IOkMti.oh
b.. tel hebben. dat ",.. t-Berlijn vrij i. ça-
bleuen en cU kol'rUli.ti.aM olievl.k ~ltopt
i •." o. VMD z.,t h.t bijna .v.n lIIOoi:
"De SolJj.tl.g.r, ontwapenen ook ni.t" .n
du.: L.v. d' Nato. En wij mo,.n on. noc zo
blauw kop.n aan oorlo,.tui, •• r i. altijd
noc w.l .. n of and.re Nato-.Ubcomnd •• i.
di. uitcijf.rt dat d. Ru ••• n noc me.r divi-
.i ••• hebben. noc "..r rak.tt.n. noc me.r
duikbot.n.

o.z. praat raakt .tilaan versl.t.n. Met d.
jaren .tep.len zich d. voorb •• lden op di.
onwe.rl'&baar BEWIJZEN dat 30 miljard aan
,.vecht.vli.,tuican hetzij vree, h.tzij
laat. ni.t d. "damokrati.". ~ar de uitbuiting.
het kapital1 .... de a,re.si •• n het i~.ri--
li.me zull.n di.n.n.

A. Vooraf •• n paar woordj.s ,•• chi.deni ••

a w.reldoorlo, 11 .ta.t Europ. met .an v.r-
wo •• t•• konomi •• a.n ontreddarda bour"oi-
.i•• n .an ont.vreden .rb.id.rskl •••• voor
••n hopeloze .ituati •• Rusland i. z.,.viarend
uit de .trijd t.g.n h.t Duits. f.sci.me
,.k~n. Bel,i.ch' kriJ,"'v
vemal.n me. ov.r hun konta
.oldat.n in Duit •• kemp.n .n in da 8orinag.
zijn de muren ..it,.kalkt Nt slo,ans voor
h.t .oci.lis .... oa b'drei,ing voor de kapit.-
l1.tischo _tachappal1jke orde die uit,ing
van .en woal1, •• rb.iderskl ..... de ocen
,.richt op hat .ocialistisch Rusland. en d
daarbiJ komende op,an, van de b.vrijdin,eatrijd
in de o.rde Wereld. onl'l1sbaar p·luimkieken
aan ,rond.toffen en .fz.t voor dl bourgaoisi ••
mak.n h.t noodz.k.lijk de kruistocht t.r.an
het kOll'r.lUni... opni.uw aan t. p.k".n.
De V.S ••• 1. ovarwinnaars uit da .trijd ,a-
omen. konden hun milit.ir-industri.el appa-

ra.t aanwenden om hun machtlpoai U. in
We.t-Europa t. v•• tiC.n .n dit t.rrein
ov.rvloa'ig met kapita.l t. bama.ten t.nainea
.r rijk. win. ten ta bo.ken.
Uit.ra.rd vroegan deze kapit.listi.ch. b.langen
om aan b.vailigings.y.t.am.
~t i. in dit kader d.t de N.to werd opg.-
richt: op 12 me.rt 1947 br.cht de ni.uwe Ameri-
kaan •• pre.ident T~ 'zijn' doctrina n •• r
voor .....rbiJ hij aan ...reldwijde konfront.-
ti. Nt h.t intarn.tion.le kommunisme aankon-
digt. Vol,.n. gahaime En,el ••• t•• tSdOkumenten
di. onlang. vrijgeg.ven zijn. had Churchill
.r noc in 1948 bij de Amerikaan.e amb ••• ad.
in Londen op eeng.drongan de Ru ... n met aan
total. oorlo, t. b.dreig.n. voord.t dlz. ov.r
de .toolltlom b•• chH ten. Ab dan in 1949 da
.to wordt opg.richt. hit "v.rdedigingsp~kt·

van d. We.t.rs. landan. vardedi,t Fost.r
Dull ••• mini.t.r van Buitenl. Zakan van Ame-
rik.. offici •• l de harovarin, van d. Oo.t.u-
rope •• landen. In de ". •• t. van deze landen
i"""rs warel' uit d. ant.1flllciati.chl volks-
fronten di. in de oorlog t.g.n dl Duit ••
b.zett.r haddan g.. treden an .omen Nt de
Ru •• i.ch. leg.rs hun ,rondgebi.d hadden b.vrij
volksdamokratia'n onataan waar hat antikapi-
tali.ma hoo,tij vi.rde.
onder-drukkin, van de .ig.n arbeiders in h.t
We.t.n. de oorlo"voorbereidin, t.,.n Ru.lend
.n d. Do.t.urop ... landen. de b.. ch.min, van
de kapitell.U.chI belang.n in de Derde Wereld:
DAT EN DAT ALLEEN LIGT TEN· GRONOSLAG AM OE
[J>IUCHTING VAN OE 'jATD.

Amerik •• en ni.t de S.U •• ont ..ikk.lde to.n in
razend ta~o atoomwapen •• n .tr.t.gi.ch. b~
Nnwarpars. NOOrd-AMerika l.,de mat.en een
uit,lIbreid n.t van .toombo .....n rond hit Oo.t-
blok. In 1949 WIII de S.U. omz.v.n door 400
Amerikaans. bas ••• Wast-Duit.land ...rd. t.c,en
all. verdra,en in. in 1954 in de lli"f"oop-
g.noman .n herb ...ap.nd. Zi.daar de realit.it
di. onder d. dikke laai antikommuni.ti.ch.
dama,o,i •• chuil,ing. NO, prob.erd. d. SU
de .kkoord.n van Jalta t. doen •• rbi.dig.n
door voor t•• t.llen .en Europ ••• veilig-
h.id.raad .aman t. roep.n. De Natolanden
ZW8,.n al. vermoord. PIII in 1955 b•• lot.n dl
S.U •• n d. Do.tbloklanden zich op hun b.ur
in aan .,ilita1r verdra, t. vardedi,.n. het
Warchaup.kt. Aan de grond. la, van dit pakt
laKen du. duidelijk d.f.n.i.v •• verd.di,in,.-
moti.van t.n ,rondala,. ~t i. pa. acht.r.f
d.t ook h.t W.rchaup.kt tot do.l kre., d.
impariali.ti.cha b.len,.n ven d. S.U. in
binnan- .n buit.nland t. v.rd'di,.n. Tot
zov.r •• n brokje ,•• chi.d.ni ••

• l.van in h.t tijdpark van de b....-
l.nin' ....dloop. Da.rin Ip.l.n d. VS .n
ja SU de hoofdrol. De ..are b.doa11n,.n van
dlz. ~ •• uparstat.n mo.t.n ..ij on. coeel

re.li •• ren. Ter-e.r d.ar .r hl.rov.r .en aen-
tal •• ri.uz. vooroord.l.n C.~ultive.rd wor-
den. We cit.ren .v.n de Volk.,az.t:
"De Nato bero.,.,-e .r .iah op dat rij in de
IJOOrbijll Z5 Jaar cU v.iHgJurid van Jurt " .. tIIn
Jur.ft gAlCllrborgd IIn dat .ij bolJll'ldi .... doo,.
haar be,taan all .. n al Mt uitbNkcm uan
• oorlog ... t cU SolJj.te Jurllft uerlrinc'.erd.
( ). 5a>oIen ... t 1:11 t Pakt uan loIarclsau lul 11rt
cU Hal)()Mt tgn ".ueru.n:cllt uan a. atoolllU'-
NUl''' in lltand gilhouG.n. H (4 april' 74. p. 5)
Ha.l dez. reden. ring komt .rop n•• r dat d
Nato .n de bewap.ninc enk.l di.nan om ".v.n
.t.rk t. zijn den d. viJ~d". di. 1.....rs uit
i. op "onz. vrijheid". Maar. zo v.rvolgt d.
krant dan. b.ide zijn zien h.t ,.va.rI1jk.
van zo'n .v_ient ..el b...ust: "Daaro", ook
.ijn .,. .~l van Ooet ale van W.ee ,tllrk.
i""ule,," witge(JCI11J1OJII nu e.... andlr .lIemIiclt
na U etNl)C1l. n.L. dat van .cn glllaidllliJIi..n '1JII'IloIicileiÇll aJbroak. van cis btIwplIninÇll'l
en van de etrijdkrachten." (idC!!l).
Daz. citaten zijn w.ini& maer dan vUl,.ir
boa rarlbadro!. II

t: b.sc"errers of v.r-
!~-~!~_!_-------------

E6n van de raad.commi •• i•• van de N.to draalt
de ...lluidende na8lll:"b.. chel'1n, b.volkin,".
Opni.uw Volk.g.zat aan ".t woord: "AU!oeweZ
bij IIlk. krieie de N4to OI'"illlllol in a. be ÜIrIg-
'Ultzing kam en a. .'Ial)() haa» Utlrking .. f ... ,.
ook ",.rklllijk Mert uitgllbNid tot nillt-diplo-
meillkll en nillt-militaire tll,.,..in4ll'l .ool. bil
a. be.orgdJurid 0111 Mt miZiIlU. toch kan ......
I"OIHijk gBlJag"" van .lIn uaN publi.k. belang-
eelllling in one l.and .... ellMll!'in in a. ancUN
bBtrokk.., Zandsn." Een rl.to. uit en Nt h.t
volk. 'dat 11 wat man wil doen uit.chijn.n.
E.n lIato di. ni.t all •• n voor d. int.rn.tio-
nal. veili&".id zorct. mear .v.ngoed binn.n-
landa de rust. stabiliteit .n hit welzijn van
de burc.r v.rzorat. Over w.lk welzijn i.
hi.r .pra~. ? Ov.r ...110.•• tabilit.it 1
Ie ".t ni.t op zijn zecht.t g.z.,d dubb.lzin-
ni, t•• prek.n ov.r d.r,.lij~. din,en ..an-
ftr inflati ••• n al,.meen .rkend probl.,

i•• wanneer i.dere.n in zijn .i,.n ,.ldb.u,.l
vo.lt ho.ze.r d. koopkracht van dag tot dal
ordt aang.tast ...ann.er h.t aantal "wilde"

atal<lngan ven de, tot dag .tij,t ••• Stekin,.n
di. "..ild" ..orden ,.noemd ~at ren .r blijk-
b.ar g8~n~reten in zi.t dat de Neto op in-
atlonaal vl.k zgn. h.t welzijn b•• chermt.
ar d.t t.g.lijk.rtijd h.t volk in de rul

"schoten wordt ~at h.t ..elzijn v.rlan,t,
.t.rk.r: dat .t.king.n en b.to,in,an word.n
uit •• n,.knupp.ld. dat in Balgii. in N.der-
lan~. in Frankrijk ...... tt.n worden voora.-
.t.ld om dit no, .fficient.r t. kunn.n uit-

b)

vo.ren.
"III.J hebbenso Ji:zar- van .ruet en ordir achter ons; dil jaren
dill IJOOr on. lipglVl •• ullll'l ~rden ~kenlwrkt
door ttHM,yndil onl"Ult. loIcZI'Iordir.betwi.ting
.n 'trijd . lfie nillt blind ia be .. ft dat dill
IJaaJ"Sclt...nng uerN van ijcUl i •• De bwitll'l-
parZlIl!ll!l'ltaiN oppo8itia gront. Ultl'aZink8ll
groepen. dill Of"'"lijk wiek~n IJOOr hun
NI)()ZutionaiN do.zeteUin~n. gn:rwn .iah
uerdirr in cU lIIQJZtecMppij in." Zo .pre.kt
Tindeman. (Oe Standa.rd 9 f.br '73). ori.

nden lat.r br.k de dOk.takin, uit. kon de
politi. op ·''''''.rsiev." dokwerkers .n dok-
...r~.rsvrouwen klopp.n .n d. ,.va.rlijk.t •
".ubv.rsi.f" V.rvaat i" de ,.van,.nia werpen.
And.m.lf ja.r l.t.r molen militenten van
de b.dol"lde "ultralinks. ,roep.n" voor dl
rechtbank v.rschijnen. Zij h.bb.n immer.
l' ".tak.ra op .18eptouw ,enomen"' zoal. dat
h•• t , c.n d. b.volkin, t.,.ri al deze .Huati ••
van onrust .n wanorde t. b.scherMen ..orden
in NatOb.rband konvention.l. wapen. voorzien
om toa t•• leen in ,.val ven •• n noodto •• tand.
En dat dez. doel.t.llin, .r ni.t bij' .... 'd
werd om .u'lvarsi.ve .l.mant.n opro.r t. doen
kraai.n. meer dat. dit toe.laen h.lalll z•• r
reali.ti.ch wordt voorb.reid zoal. hat in-
,rijp.n in int.rnatton.l. konflikt.n wordt
voorb.reid. mog. blijk.n uit h.t verhaal dat
ni.t all .. n rd af,.drukt in d. kranten.

.r ..aarvan ook •• n verslac vinden in h.t
litaire w•• kblad FM. OP 13.14 en 15 oktOb.r

1972 "o.f.nen" 130 re•• rviat.n in de Antwerp ••
Noorderk.mpan: "BlIlgii .... WlI.t-EWropa .iJn be •• t
door a. blQ1&)8 tl'Olplln. Roa. partiaanen .iJn
wit.rat aktief in d. AnMI'p8ll Noordirrkll".,..,.
uaar .ij ltu.ubaN punten aanlICIn .....• oot.
brugg ..... epoonJllgen. IJlillguelcUn. op.klgplaat-
84n. [abrillkan. en •• uel'l'lillti",,". Z4tardag-
IIIOl'9"n had "Blaw" cU opdracht g.kra~n 0lIl

t K.""lel"h kanaal te beueiZig .... ( ••• I ,
De parti.anen haddlln daal"llCln lucht ~lcreg.n
.n toen do l>laJAlBn op pad trokklln 0111 hun ko,.,-
mn:topo.e e. install.ren ..,.roa.n .ij op A1aar
vijandelijk IIWr uerga't .... ..,.!'d hun ka",..
mandopoet opglldollkt. ( ... ) De btauw.n ._-
.. tdd uit .en 25-tal Ne.l'IIi.tII'I •• en ko<tr-

pa!1'li. rueelillra van cU DdtI linill .. t datu>biJ..n pIIlllton uerk ........ ,.. • ..,.rden biJ~.ioDrt
door cU rijkawacht van Mt diatrikt. a.
u.ld.lacht'N. cU Civilll. bH.JurJ'llling .... Mt
Rode K.rui•• di. all,," lIlke uel"dachte bewg-ing
.ignalllNn aan ka"l'Vldo BÛZ16I. ( ••• )" .
(F....19 oktob.r 19721.

Ol' overal t.r wer.ld zijn b•• ~&d ..orden WIl
dol\eliJk "nideH" door de ti.ntall.n 0
honderden mi 11tai ra base. van de VS of de
.to. En de .trijd voor do "veili,neid van

h.t Wasten" sp•• ld. zich ef tenln de Afrik.en-
•• b.vrijdinc.b ....Cin'.n. dl Gri.k.a oemo~r.·
U.chI kracht.n. è. Palaatijn .. bevrijdinCS-
.tr1jderl .nz ... Het ..ordt .Ulaan duid.Uj
vanwaar het "Rode g.va.r" koet.
Rusland doet al .venzeer zijn be.t ~
•en d•• l van da darde ...rald •• n li.fs
zo sroot mogelijk. ond.r zijn kontrol
t. krijten .n t. houd.n. O. hulpverlenin&
aan Indi. i. da.r .an ,O'd voorbeeld ven:
India zit vol mat b'driJven die mat Ru.-
.iCh. kredi.t.n zijn o,cericht. ,,~ a~-
koorden dill ,..t· lI'" .. ke,. aantal ÜlrltI.n WI,...
d.n afg .. loe lJOO"'i .... dat tUI te.rugb.taZing
uan cU kradillt kan g.. a'n.cUn onder -
I)()I"III &nn leuering van (lOlIa.Nn die IoIl1rdwn
uerllClardigd in bednjlJll'l. gllbolGld ... t a.
teohni.cllll hulp van cU SolJjllt-lJni •• "
(L. Monde 19/7/731. In India ,.at ~r
dan 1/3 van dl produl<U. ven de .taalbedrij-
van di. mat Sovj.tru.sisch. hulp w.rden
g.DOuwd. t.rug naar d. USSR: wa.rbiJ deze
laat.t. dus profit •• rt. van de In~1sch.
grondstoff.n .n van d. Ieee lon.n alda.r.
Mat h.t .ard,.s van Af,ani.ten i. ".t
h.tz.lfde. In 1971 .loot Rusland •• n Mili-
tair verdarg mat India: h.t l.v.rde zwara
wapen •• n vli.,tuig.n voor d. v.rov.rings-
oorlo, t.,," Do.t-Paki.tan. Ru •• i.ch.
.peciali.t.n ~ontrol •• rdRn de aanval.al<ti •••
Vroel\er al had Rusland van India ".t recht
afg'3o<0n,en -Zijn oorlog.vloot t. lat.n .taUon.ren
op de bas.s van Madrlll .n lloIotIay.
a dl Isrelli.ch. aanvftl.oorlo, t.g.n Egypt.

in 1967 .tuurde Rusland 20.000 militaire
raadg.vers .n t.chnici naar Egypt ••
Ru ... n .iat.n vUegtui,ba •• s ,- zoab in
As.o.en .n As.iut - .n vlootba.i ••an
- zoall in Port Said .n !'larsaMatruch -.
di. vol.di, ond.r Ru •• i.ch' kont rol. werden
,.z.t.
Zi.d.ar. de ontro.rende zore 110..".idl
.uper.t.ten ba.t.den aan h.t b aren ven de
respectI.v.lijk West.rs. an oo.t.rs. vaili,-
heid. Als zij zich bekaf holl.n 1n dl bowap.-
nlngswedloop. i. d.t .en run DM •• n zo troot
mo,.11jk 'e.l ven de ...reld onder hun r.swap.n-
d. kont rol. t. kunn.n houden.



Wel u.r inU,.,,~.l: d. weptlnuit,aven He.l konkre.t IituHrt zich da dq van v.n-
zijn op lan,. t.nnijn .. n trot. re finan- du, het oorlo,.,.vur in het rtidden-Ooet.n •
eiil. druk op de st •• t. r •• r wi. b.t •• lt Olie i ••• n •••• ntiil. ,rond. tof voor .lke
~ b_epeninc ? Oe",.penin, ,.:'.urt door rod.m •• konOl!l1•• En •• n ·,uonda· .konOlll1.
Hn doorlop.nd beroep op da steet ~z. in kepit.liatiac:he zin. dwz b.rekend op

grot.re st •• t.uitC.ven en 1it b.t.k.nt zove.l mo,.lijk profijt .n zo w.ini, .0-
n.tuurlijk b.l •• tinc.n• Grot.re .t •• t.- ,.lijk kosten. i. uit.r •• rd ,.diend .. t zo
uit,.ven b.t.k.nen 00 dit nonent infl.ti.. CO.dkoopMO,.lijk. oli •• Oe ,oedlloop.t.

Je .nl,e MOC.l1jkh.ld ls .11.S bij meka.r oli •• det 1. d. ,.roofda oli •• V.rat. J.
d.t d. 'IIProduCll.r~ wapens word.n ,.bruikt nu weerom de Alneriken.n zo ijveri, Iareil
om zlch de ·nodi,. ruimt.· toa t •• 1c.n•n volpomp.n met wep.n••• toomc.l •• rden en
teneinde de endere .ektoren ven ~ industri. in.trukt.ura: I.r •• l .pe.lt kontrol.ur
e.r op dreef te brenc.n. W.t di. ruimte voor Amerik. op d. Arabi.che ollebronnen.
bet.~,ent zullen w. nu tr.chten uit te l.ggen V.rst. j. nu ook wu~ de USSREaypte .n
een de hand v.n het Midden-Oo.ten. Ir .... volporrpen met instrukt.ura .n wepen.
end., 23 septentJ.r 197~. Oetroit: de Alneri·.n weero" n er b.... ,.en vr.'8n voor hun

k.an.e pre.id.nt Ford dreict op.nlijk met f.meuze Midd.lland.e Z.e-vloot' zo hoopt
een oorlog tec.n de Arabisch. landen di. ook de USSR •• n .tevic. ,re.p te hebben
volgen. h.,. on~idd.llijk DO.ten ophouden op d. oli.rijk~n ven h.t Midden-Oo.t.n.
t het verhoC'" ven da oli.prijzen. Hij lot noc toa hebb.n ~ tw.. ,rootlllllchten

nct: "r..iII'I ... uü natie (}rij !>.dodt }ri.l' ... k•• r hierbij uit.rst ,o.d b.,repen:

liU ... n het Rode l.,.r. ia d. ,.h.l. de AJ!'I:Zbi.o;.. tGrtden) kali .ic" vel'l'ijk... .lk konflUt in dit broein.st van de
Chin••• b.volkin, volkONn uit,.ru.t. ten koete uan de anderw, t.n.ij g.durwnde petrol.um lokt. bij Br•• jn.v .n Ki•• in,.r
g.traind en voorb.r.id om .en oorlo' •• itu.ti .... l' korte tijd ... ~t "'1' g~t ri.iko". ·vr.d •• pogin,.n· ult. onderling. kont.kt.n.
t. trot •• ren. Oet z.,t de preai.d.nt van h.t lend d.t moti •• van d. tw•• ·,rot.n· voor de 1J'40

ru •• chi.n i. het zinvol .v.n di.p.r ln zond.r twijf.l de ,root.t. roofpoliti.k .nz .•• o. b.dO.lin, hi.rvan i. on,.twij-
t. ,&Or op de we.rsl., v.n h.t ver- .ll.r tijden h•• ft ,.vo.rd I Hij .p.ci- f.ld ,awa•• t de .itu.ti. kalm t. houden.
li .. van d. kontrol. op d. ,rond.toff.n fi •• rt dan d.~ rlaiko:" in a.. toop uan d. pro,relli.v. krecht.n d. pas .f t •• nijder
op ~ .konomi. in d. W.. urs. land.n. de (7II.o_1ri.deni. ;"bb.n de nati .. OOl'Wg en v.n ~ k.lmt. ,ebruik mak.n 0lIl hun kon-

Sinds de N.to uit Frankrijk n•• r Bel,ii Killinpr h.eft onlan,. ,u.gd: . g'lJO'l'd "'" natWl'HJu 1JOOl'det.nt. b.- trol. t. v.rst.rk.n. 01. tijd .chijnt .chUr
la ,.komen 11 d•• kUvit.it ven de CIA "De '.Nte teUn'" uan .... rf1'Ote .konOl"uc;" kotWn .oaZ. IoIatel', IJOIIdIIdof •.. t rwollt op zijn eind. t. lop.n.

in Bel,ii :.enrerkelijk verl.v.ndi,d. zoeb mei •• iJn ovel'dui.deHJk." (op .. n op doo.rouan(1 op ••• 01 Ol) ;"t ~tetGrtd." o. Arabi.ch. volk.ren .i .. n rechtveerdi,.

ren kon verw.cht.n. Oe werk,roep N.to ven .l'."*'. v.rCaderin, van de !l101. (L. !'Ionde vn 25 '.Pt8f't)·.r van dit j •• rl. prijz.n voor hun p.trol.um. will.n •• n

de .tudent."v.kb_,in, meldde na d. in- W.t b.do.lt hij 1 Oet 11 noch min noch _r •• n oorlo,.- .utonome politi.k voer.n met hun boe-
.t.ll.ti. ven de SHAPE.de .ankonr:t in Ho,.re prijun voor petrol.UI" beUk.nt bedrei,in,. En het is ni.t de Hrat. rijkdolm'«t en ~ .conomi.ch. ontwikkelin,
Brullet van .. n vijft.l hoOu.pleetl.t. ..n verhO,in, van de koatprij. di. ....ar I Op 7 janu.ri drei,de de Alneri- in ei,." lend • .._ •• timul.r.n. N. Vi.tn ...
offici.ren van de .Yerikean •• veili&heid.- da petroon •• an hun produkti. mo.t." k.an .. d.fens1emtnllt.r Schl ... in,.r Laos .n K8I!tlodj•• n. ~ Portu,.s. kolo-

di.n.t. di •• b opdracht hedden dok~- b.tel.n ." dus Hn eant.stin, van hun .ven .. n. Nt ,_ld telen d. Arab1lch. ni ... 11 da politi.k van de Arabisch.
tllti. een t. l.".n ovar .11. link •• personI win.ten. Da.rt.g.n verdedi,en zij zieh landen si. ze hun oli.-eMb.r,o t. v6r l.nd.n .en ni.uwe .tap in d. ontvoo,din,
en bewe,in,en in Bel,i'. Min1lt.r Glinne. door hun verkoopprijzen zovul 1I'CI,.lijk zouden drijven. '\Jant in de U.lOhiedeni. ven d. Oerd. Wereld en in het verli ••
toen noc kont •• tant k_r11d. kw.. op h.t t. verhOlen .n da lon." t. drukk.n. Het i •• 1' oZ 1JOO1'I"intWl' OCl'Ü>!?p.IJOIIl'd". van wa.r •• ns ZOI/.et ,.roofde rijke-
.poor van •• n ,.heime ov.reenkOll'et tUII.n ,.vol, ia dat zij ondanks ho,.re ko.t- voor d. West.ra •• noep.ra. Oet zijn j.
Bruu.set ." W.. hin,ton. w•• rdOOr SHAPEde prij. toch hun win.t b.veilig." ." z.lf. zware klepp.n voor het be.t.anda .kono-

btlvo.,dheid kre., .11. OIIIatre,.l.n t. n.- opdrijven. Occidantel P.trol.um (RBPI "..eh but.l.
n om d. I/.ili,h.id Y.n h•• r in.t.llati.s bijvoorb .. ld k.nd ••• n win.tstijgin, ven Laten w. re.li.ti.eh zijn. de kan. op .. n

in Bel,lI t. w.arbor~.n. Hetzelfde .kkoord bijna ~OO\ in 1973. Deze winstatij,in,.n zijn !'. intem.Uon •• l ,ewap.nd konflikt zit .r di
leet de Bel,i'ch. reI.rin, toe een opro.p .cht.r z.k.r ni.t ·,.zond·. Ooor h.t venMin- "~~ in. In d. Mid~llands. Z•• zijn p.rmanent
te doen op de Amerik.an •• tro.pen in,.val der.n ven da koopkracht bij de b.volking • .,.,' 60 USA oorlog.bod •• __ zi,. In nove1ltler

van binnenlands. troebel.n. b.,int .en overprodukU. te ont.t.an.r..... .oo!. , '73 dreven de Rus•• n daar hun oorlo,.vloot
auto' •• n andare v.rbruiks,o.d.ren .tep.l.n 7.. ~ op tot 100 eenheden. Ooor ~ .t •• ta,reep
zich op. omd.t d. b.volkingen z. ni.t .... r _~/l I op Cyprus kontrol.ren de VShu zowel da IUd
kunnen kopen. Oe .rb.iders van d. automo- ,..: Z••• zowel ab de Arabhch. landen zllf.

Het i. ni.t da •• rate 1I•• r in de , .. chi.deni bi.lfabri.k.n worden Nueel werkloos. w.t \ ~, Cyprus 11 Hn 1~.to-vl1a,dekschip ,ewordan.
v.n het kepitalisme d.t het veili,heidSkOn- da koopkracht verder vennindert .nz ••• De Al. h.t ooit van drei,in, tot re.lit.it
f.r.nU ... n uitlpr.k.n i"", ontwep.nin, konkurrenti. tuss.n de kepit.li.t.n neemt zou komen van da kant van Alnerik•• z.l da

re,.nt. O. j.ren '30 w.r.n. ondank. krhis. toe: .01l1ll1,enmoet." .r h.t bijltje bij USSR ni.t blojvln to.kijk.n. Oan zitten
w.rkloo.heid .n .tij,.nde oorloC.lloorberei- n.. r l.".n. Zw.kk.re lan~n ,.an zich be- we .ff.kti.f in .. n w.reldkonflikt.
din, •• 1 .venz •• r opg.vuld met d•• n. llred•• - .chen.n tII,.n d•• konomisch. veratikkinll Hopelijk zijn de kret.n voor ontwapenin,
af.preek n. de andere. Ch~rl.in en Hitl.r door de .t.rk.ren: z. l."en b.pa.lde v.r- dan .tilgevall.n .n zijn de land.n van

.pr.ken in 1939 ov.rvlo.di, ov.r ·vred.·.n bodlbep.lin,.n op .an de invo.r~rs en de derd. wereld .t.rk ,.noe, bewep.nd
Hitl.r o1"&ani... r~ in 1939 Hn ·R.ich.p.r- ,een hun .iC.n .konomie zwa.r h.lp.n met om het overwicht t. halen. L.t.n we
t.itlll' de. Fri.dans·. De tw.. d. oorlo, .tond b.lastingllt.un. We zi.n dit .rc I:oad hopen d.t de 30 milj.rd .en ,.vechutli.,
intuII.n voor de deur." talrijk w.ren zij door da recente weig.rinr. van ::luit.l.nd tuig voor de N.to-l.nden hun .ff.kt

di. het ni.t ,eloofd hadden. om een Europes. v.rhol:inC van da l.ndbouw- mi nl Of b.t.r. l.ten we .r door onze
Hoe b.dri.,11jk woord.n kunn." zijn mo,e blij prijzen gO.d t. k.uren. zolane da and.re .cti. voor zora.n d.t di. koop niet door-
ken uit .en voorb .. ld: in h.t vooruitzicht Europ... landen hun n.Uon.l. l.nctlouw- , •• tl

van .en EurOP.. e Konf.renti. over tro.pan- markt.n blijv.n tle.cherr.an.
vermind.rin,. di. op 30 oktOD.r t973 zou ean- ren ziet nu w.t het bet.k.nt .11 enic.

vatten. b.,on de USSRv.n.f .apt.mb.r landen and.ren h.t recht r..en ontzeCl:8n
.uppl ....... taire troep.n in Oost-Europ. t. hun boda... c....ttnn te koe"., leaErovan.

in.t.ll.ren. Er w.rden 1000 modarn. tenk. r.n.lott. w.rpt men zich d.n op de
neer de ~ ,.zonden zonder da oud. ·.ru, wepanprodukti •• b11jkbeer het anig'
U tr.kk.n. (L. rond. 9-10/91731. lltat- III1dd.l om d. trachin .. dreeiende t. houden
tam1n z.t in oktob.r d. Ru.si.eh •• f,.- .n d~ arbeid.rs een 't w.rk. Is dit dan

rdi,d •• cht.r .vencoed .1. de re.t de oplo .. in, van d. kr1l1l. ~Iatuurlijk
~:- zwet•• n over ·troep.nv.rmind.rin,· ni.t: lo.~ren di. voor hat leaer dienen

." ont.pannin,· in h.t b.l.ng ven de worden in I/rede.tijd vor h.t groot.t.
• int.m.tional. veili,h.id· en d.t de deal op, •• l.,en. Stimul.rend voor de
Russ.n ni.t zo~n n.lat.n ·hun v.rant- produktie zijn z. dus z.k.r ni.t. Bovan-
woordelijkheid· op t. n.men. di.n leidt de produktie van wepen. ni.t

Intu ••• n lill.n 13.000.000 men , •• ta- tot herl.vin, van de andere s.kto-
tione.rd .an d. ,renzen van Chin•• ~l •• t r.n van de indu.trl •• vel'l!dti all .. ,.,
,.vechtskleer l1l'I voorzi.n v.n nukl.eire de inkOll'eun van d.cen.n di •• r werk.n
zow.l .1. kl.s.i.k. wap.n•• Chinl heeft •• n invloed hebb.n op de ~rkt.a.
.ltijd ben.drukt d.t d. USSR ••n .env.lsoor- koopkr.cht van de bevolking .tij,t
10' voorbereidt. Ni.t voor ni.t. i. de Chi- .r ni.t door .n dut ook ni.t d. MO,elij~-
n.s •• konond•• zijn d. Chin••• volk.lII1- h.id tot afz.t voor ~ andere indu.tri •• n.

Oa .t.rII.t. st •• ltj •• vinden we .cht.r in
•• n uit,.l.kt ,.heiN rapport over •• n
oefenin, • ..n ,.heima N.to-o.f.nin,. ven
h.t Bel,isch leg.r. aa.ruit blijkt hoe h.t
l.,.r nu .1 ,.treind wordt OM in ,.v.l ven
oorlo, de b.volkin, onder de kno.t t.
houden. Aanb.vol.n l.ctuur voor on,.lovi,.

lho_ •• n.
"De lllUaZ. teohni.cJ,. wricloo.lJeid, Mt
nijgend gebrwk aan de ,,~liike kon-
."""tWgoedelWl1 ... de lJOOl'tduNrtd.tiJglII'Ide
prij .... Mbb... lte.de "'.1' ... N.l' groeilll'lde
beaorgdheid ... ontellrwdenMid ondel' de belJOZ-
king tot gellOlg. De oa1cl>otIdenvel'lie .... de
kontl'Ot. (1)11'hurt üden, IoIati" de hand wol'dt
gewrict dool' R.à-g~l"Î.i1Itul'de organieatie.
die deMonatratW. tegen ;"t beüid va. de .to-
ten oJ'f1Gl'l-i •• rw". De be tog'ingen eijn op toZ-
l'iJu pZaate ... ortt=l'd in rwZt... ".t de orde-
halsdhawnde mcht. Hi.l' ... daar WeN ".Uing
f18l'GIII< t lICIrt vemie Zing en p Zillderinc· "
(AMada uan " Jun).
Oaz. o.f.bin, w.I ,.rieht OP •• n toastend
wHrin Bel,i' .~ met de and.re N.to-
land.n (Blualand in de t.".tl h.t rtidden-
Oost.n zou .anv.ll.n in ,.vol,. de op-
drijvin, van de olieprijzen. (cfr punt cl.

I. dit .cht zo irreiel 1

BEROEPSLEGER:
Op 31 ~i 1974 diende ~inister vin oorlog
Van Den Boeynants zijn wetsontwerp in bij
het parl_nt.Het werd nog voor het reces
(ZI iuli) goedqekeurd.Zonder proble~
Het plan was 1n feite al aan zijn derde
overdruk toe. liet eerste werd teru!j!ledre-
ven door een ~ssaal verzet van scholie-
ren.studenten en jonge arbeiders.IJet blee-
de werd ~gesleurd in de Vil van de re-
gering.tlaar de CVPen de csr waren blij~,-
blar niet van plan ~t on~erp los te la-
ten.Het OMhulsel werd verguld.~8r de in-
houd bleef stinken. tien !!IOestechter bijnl
n ·beroepsagitator· zijn om er zijn

neus nog in te steken.
Weinigen lazen iMMers de kleine letters:

"I.derw I)ImMRrin9 uan a. ...ilitail'C! krs-
ten kali a lecht. vericNg ... uol'èArn dool' •• n
l1li ,."..l'de ring uan /se t aanta Z lfJ'ij lJi ni (1«
En een vrijwillig.r i. i.mand di. h.t 1.08d
he.ft.Hij t.k.nt •• n kontrakt ven 2 tot 11

j •• r.of hij , •• t bij ~ p.r.· •• d. fi.re
hel~n ven P.ul1. (blenk PeullIl •." wordt

dan v.nef d. vijfde maand h.t •• ld al ••• n
beroepIloldut.

.111 ~. di. Mt Z.g.l' w.n 0" """"'ft;"1J
eoZdatill'l t. rw!cl'lolte,....clraait nu op w;Z.
toelWl1.Dit jaal' .iJn '1' aZ JOOO in di.n3t
f1II'10",.,..I.derw _d bi.den .1' .icll _.r
kalldidat ... aan. In okw!>.l' 1oIa,.... '1' ria
100, "(OS ZO/II/74)
Het is nltuurlijk evident dat het leger

niets kan doen ~t ongedisiplineerde slun-
gels -et haar In hun ogen en hun geweer in
Hl! knoop.Ze MOeten ooeras,ioneel zijn.

Einde vori, jur ,.v.n d.
toe d.t zij .oldaten tr.in.n
woestijn ven C.liforniä. W.e~ d.z.
oe.tijno.f.nin,.n. d.t ma.kt. het
W..tduit •• Wirtlchaft8Woch. duidelijk:
"t'.n t~ .... komet in de wini!7 b.IJOZkt.
gebi.den uan Llitrii .n uan I.. t Arabi.cll
• cJB.rwiland IOU Mt llfin.te IcoIt8"l."
Zi.n wij den .cht .pok.n .ls w. bewaren

dat d.z. toestend .KPlo.i.f i. 1

het leger als een macht in eigen land

Cudell (spec1al.l/3.72):E.'l' ;aiJn 9Mloo 1'1':'1-
.onapp... in NZ{rii,l!r:Jal" de 41ni~ di. in
.taat aiJ t~".n te koI'Wn,;aij" de ;''t1'CJ

Het i. Ntel' f'fi"a.1" r.rt'In8"l t. 1J.l>bt","IClCr
die .... 1' ....l'di .... ".
Generaal Wemer,gewezen ~abinetche van
Poswlck.en direkteur van het sentr~ van
onderzoek over de oorl ogsprobl eTDtlek
spr.k zich dan oo~ uit voor de oprichtin!)

van een beroepsleger:" 'Irt _t ~C'l !>f'''''''-
ptl.gel' opric~ten riat tfodtNff.,.è i. 110-
ale de poli.i., d.. "rantf.,..l', de ri;jI'8:Ja";""
(Hl~111'/04/73)
,lat betekent nu dit toverwoord:opera-

sjoneel? Oe brandwee~n is de gezworen
vijand van vuur en vlan. ~:aar het le']er?

Oe Rus kont ~ar niet opdagen. Dan Maar

" de binnenlandse vijand aangepakt: rle

subversie.
Generaal Weyns van het ~inisterie van

landsverdediging: "Het i. tot'lI ~HIl!ijl.
dat be~"aa:rit!lto,.." "z .......1' dQfl
we. jacl" in lof' 8~:WI~ in,l'iUNlV"'. In

kali,,""'" lI.i:",,, dil ..n!i taiNn
t4l'X''' dlf .u},')(,l'Ct"t'" ,,"ti~ di
lJO.rd wl"d (%<211." (I'S f'./Z/73)
Het blijft trouwens niet bij alnkij~en al-
leen. Bij de dokstakin!) werden er in een
kazerne in Ekeren ru~bp.ren koryels uit!je-
deeld. RegelMatig worden er nu door 1,-
gereenhec4en ·al of niet in 'lIltoverhand·

ant1-guerilla oefenfngpn ~evO@rd.

Even een sfeersthepp1ng : we laten kolonel

Qossi!)nol aan het woord: "Sin'z" ei"d.

REDAKTIE :

Deze VETO is nOgDIaals een uitga-
ve van ~e ASR en werd samengesteld
door Krls, Terry en de sociale
raad ; dit alles met de zegen van
Pol Vandenboeyn~ts •
INHOUD : p. 1 : Verslagen

p. 2,3,4, : Neen aan de
30 Illljard.

Ver. Uitp.. : KrlS van Bouchout,
Bogaardenetraat 3
3000 Leuven •

81!pt.1'i>4I1"i. '1' i'l hW.t-Eul'Opa .BrI pe.p""-
nen tOf08ta>ldi'l de induatriiZ. OIIntra,
Itade" ." ltaw".. OvemZ !1i"den ~l' NZ-
Z.n p!ar.rte. ,'-" 1>e.li.t •• n .uillCrin!' t.
ho~." (~S oktoher '71)
Kortorn de vijand dat is de werkende be-

volking. ~e scholieren. de studenten en
alle progressieve krachten.
De vijand dat zijn wij I
Jaarvoor heeft ~n operasionele en be-
trouwbare Manschappen nodi9. Of: het
heeft ~een z1n 1eMandeen geweer te geven
als hij weigert te schieten. Incidenten

zoals in luik 19~1 w~ar soldaten ret ar-
be1ders verbroederrlen noeten ten allen
prijze venneden worden. Oaar~ roet Pen
afzonderlijke opleidingscentra kreëren ver
van de rest van de l)evolkin!l. in Duitsland.
Het was oo~ niet toeval11g dat bij de on-
lusten van '6~ Oe r.lulle zich p~r wentel-
tiek na,r Iluitsland liet vliegen or.I zich
van de trouw van zijn elitetroepen te ver-

,... Issen.
t plan Va" ~en ~oeynants kQmt In cleze

riode ook niet uit de lucht ~evallen :
n sprep~t van krisis. fabrieken sluiten

en velen zijn ryPrlwonqe,u1: te kijken naar

~n andere h~an; en j~. de heroeps ~ie
hebhen het !)oed. ~e ka~pa~ne heeft trou-
lens sukses. Y.olonel Schnidt : "Dat aPa.
an>I!oIIIl'vin{7sl:a"f'OP'" ~ol.Wd aulc ... 1J•• ,rt
bi.j bepnald. Jon~,..n ... oo~ bij Ol< ieN
arbeië.r8, i. CC~ tp ~~In"'" nl. ga~,Za
uan dt ..z...o".:m:.~"" !lU'.tmtt.!, ~ .11> ''If'l.

afdanking.n in INt bedriJf. Leven•..
1~lr wie galt dit betllen : diezelfde wer-

kende bevolking. Wit is er nog oyergeble-

ven van het leger met llge kosten zOlls

Volksgazet op 6/7/73 voorstelde? "Gldu-
,....de de ovel'{1ang.pel'iode uan 5 JQQl'
(I'I8n IT.·Z in di. t.MJn tot 21.000 be-
I'08p.mjlJiHigeN !co,..,,) .aZ "." N!cening
".,.t ... houden ... t .... JQQl'Hjb •• tiJging
uan 850 I"iZjoill'l 0"' uiteilld4llijk tot ....
bedrag uan 4,11 rriZJard te Jco,wn i" 1918."

De hele operatie kost ons dus slechts

lZ.75 r-iljlrd I
:'aar laten we eind1!jen ~t enkele opbou-

w~nde en opkikkerende re~eltjes :

"In l)Iel anderw g.vaZün h.bblJl>lde
ttrijdkrac-Itt." .. " po.iti.ve I'OZ (N-
.pa.Zd. C1ri li bi.dt ort. op dat g.bi.d
.... Hjaondtl' ovel't~g."d 1JOOJ'be.Zd:
h.t Npi.,.. uan prw.ident Alt ... de .ou
.. kal' ni.t J:.bben W'l'.taan aan de aan-
vaZün IJOI'I de cllil ...... rwolateNiJde ...
uan ,o",,",g. A.. l'ilcaan.. tJowIt. _del' de

.telll uan a. ttriJdkracllten •
Di t be~jlt •• ". t..... 1' dat linb. par-
tiJ ....... C1fIve1'{1.. rHjk. fout begatJ1l door
o•• n beZang te .tel! ... in Mt IlliH~rw
pl'OHeellt ". dool' .ioll t. verwahuiZen aah-
tel' .an .i",li.ti.cll anti-..rilital'i.- "
(Volksgazet 6/7/73)
Twee ~alnden later werden Allende en
tienduizenden anderen vel'llOOrd- door die

zelfde strijdkrachten.


