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REORGANISATIE VAN DE WERELDVREDESBEWEGING.

Van 1^-16 maart 1959 vertoefde hier te lande een van de se-

cretarissen van de Wereldvredesraad, de Fransman Fernand VIGNE.

VIGNE is een der centrale figuren in deze internationale, com-

munistische organisatie. Hij staat bekend als de "raanaging secretary"

van het International Institute of Peace (IIP) te Wenen, dat in fei-

te het hoofdkantoor is van de Wereldvredesbeweging.

Uit hoofde van zijn functie is VIGNE nauwkeurig op de hoogte

met de plannen, die in het bestuur van de Wereldvredesraad (Bureau)

leven t.a.v. de organisatie der beweging en het program van actie.

Fernand VIGNS heeft tijdens zijn ontmoeting met leidende Ne-

derlandse vredesfunctionarissen enige mededelingen gedaan over een

voorgenomen wijziging in de organisatie van de vredesbeweging over

de gehele wereld.

Opmerkelijk was, dat de Fransman uitsluitend gesproken heeft

met de communistisch georiënteerde bestuursleden van de Nederlandse

Vredesraad, zoals mevrouw E. de SMIT-KRUYT (secretaresse), A.M.

VELTMAN (administrateur) en Jhr. G. van SUCHTELEN (redactielid),
/

Slechts Dr. W.H. van DOBBEN, voorzitter van de Raad, die niet altijd

onvoorwaardelijk de kant van de communisten kiest, was als enige

"outsider" aanwezig.

Het gevoelen bestaat, dat men opzettelijk heeft nagelaten de

andere vredesfunctionarissen uit te nodigen om onaangename verras-

singen te voorkomen.

VIGNE vertelde, dat de organisatorische opbouw van de wereld-

vredesbeweging zou worden gewijzigd op verzoek van de Aziatische

leden en andere kleurlingen.

Uit de loop van het gesprek bleek, dat in het bijzonder de

wensen van de Indiase "vredesstrijders" een grote rol hadden ge-

speeld bij het totstandkomen van de beslissing»

(De nationale vredesbeweging geniet in India vrij hoog aan-
zien*, Dientengevolge hecht het bestuur van de Wereldvredes-
raad relatief grote waarde aan de opvattingen van de Indiase
vredesfunctionarissen. In die kringen wordt India - mét In-
donesië - ongetwijfeld gezien als het voor communistische
propaganda meest ontvankelijke land op het Aziatische con-
tinent) o

- 2 -

G E H E I M



-hoort bij schrijven no. ^93.057

- 2 -

G E H E I M

Volgens VIGNE zal het hoogste college van de wereldvredesbe-

weging gevormd worden door een presidium van 21 personen. De leden

zullen worden gekozen uit een aantal regionaal werkende presidia9

die gezag zullen hebben over een bepaald werelddeel of een groep

van landen. Deze zullen op hun beurt worden samengesteld uit leden

van de nationale vredescomité's of -raden van de tot die groep be-

horende landen, zodat elk land rechtstreeks betrokken zal worden

in het regionale overleg.

Op deze wijze hoopt men kennelijk het bezwaar te ondervangen

van een te grote uniformiteit. De problemen van de vrede, zo rede-

neert men, dragen in Azië een geheel ander karakter dan bijv. in

Europa of Zuid-Afrika.

De wereldomvattende campagnes, zoals die tegen de EDG, de

Duitse herbewapening, de A-bom en de vestiging van raketbases, sloe-

gen niet overal even sterk aan en leidden tot inefficiency en ver-

spilling van kracht. Door het optreden van regionale vredespresidia

kan het actie-program der nationale vredesbewegingen beter worden

aangepast aan de locale omstandigheden.

VIGNE noemde als mogelijke "regio's": Azië'(in één of twee

delen), Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Europa en West-Europa» De defi-

nitieve indeling was volgens hem echter nog niet bekend.

In vredeskringen wordt verwacht, dat het plan tot reorganisa-

tie ter sprake zal komen op de zitting van de Wereldvredesraad in

Stockholm, die van 8-13 mei a°s. gehouden wordt ter gelegenheid

van het 10-jarig bestaan van de beweging.

Op 10 mei wordt te Luik een West-Europese conferentie belegd

door het Belgische "Initiatiefcomitê tot Stopzetting der A-bom-proe-

ven". Hieraan zullen gedelegeerden uit Frankrijk, België, Luxemburg,

Nederland en Duitsland deelnemen. De uitnodigingen daartoe werden in

Nederland verspreid door de Nederlandse Vredesraad, die een bustocht

naar Luik wil organiseren.

Sommige leden van de NVE menen, dat op de bijeenkomst in Bel-

gië gepoogd zal worden het West-Europese presidium op te richten.
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