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BIJEENKOMST INTERNATIONAAL VOORBEREIDINGSCOMITE WERELDJEÜGDFORUM

S a m e n v a t t i n

Van 15-1? september jl. vond in Moskou de constituerende vergadering plaats van het Internationale Voorbereidingscoraite voor het
Wereldjeugdforura, dat in juli 19^1 in de Sowjet-hoofdstad zal bijeenkomen.
De conferentie benoemde een Raad, die tot taak krijgt het definitieve programma voor het forum op te stellen. Onder deze Raad
zal een permanent secretariaat fungeren, dat samen met SowjetRussische jeugdleiders de maatregelen moet uitvoeren, die ter voorbereiding van het forum noodzakelijk zijn.
Alhoewel het aantal deelnemers aan het forum nog niet definitief is vastgesteld, worden naar verluidt slechts circa 500 jongeren
uitgenodigd. Het forum draagt derhalve niet het zelfde karakter als
de bekende Wereldjeugdfestivals, die veel massaler van opzet zijn.
Waarschijnlijk hebben de communistische jongeren deze wijze
van aanpak gekozen, omdat hun pogingen tot samenwerking met de andere internationale

jeugdorganisaties vrijwel geen resultaat hebben ge-

boekt. Het doel is om - evenals op het terrein van bijvoorbeeld de
vakbeweging - een program op te stellen, geschikt voor de eenheid
van actie tegen het imperialisme, het kolonialisme en het oorlogsgevaar, waarmede de mensheid volgens de communistische opvatting
door het kapitalistische Westen wordt bedreigd.
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BIJEENKOMST INTERNATIONAAL VOORBEREIDINGSCOMITÊ

WERELDJEUGDFORUM.

Van 15 tot 17 september jl. werd in Moskou de constituerende
vergadering gehouden van het Internationaal Voorbereidingscomité
voor het Wereldjeugdforum, dat in juli 1901 in de Sowjet-hoofdstad
zal bijeenkomen.
De conferentie werd bijgewoond door 1^2 vertegenwoordigers uit
60 landen (voor deelnemerslijst zie bijlage I), De tolken waren allen
Russen, die echter grotendeels in één taal waren gespecialiseerd,
zodat een Engelse toespraak eerst in het Russisch werd vertaald en
daarna door de onderscheiden tolken in het Frans, Italiaans, Spaans,
Duits en Chinees. De deelnemers waren dan ook in "taalgroepen" verdeeld. Deze opzet bevorderde geenszins de vlotheid van de discussies.
*

De conferentie, die bestond uit een tweetal plenaire

zittingen

en enige commissievergaderingen, werd geopend door P,N. RESHETOW,
voorzitter van het Sowjet-initiatiefcomité. Allereerst gaf hij de
motieven weer die geleid hebben tot het organiseren van het Wereldjeugdforum. Volgens hem dreigen belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen, die gebruikt zouden kunnen worden tot heil van de mensheid, aangewend te worden ter voorbereiding van een derde wereldoorlog, die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft. Daarnaast, aldus
RESHETOW, zijn activiteiten waar te nemen die gericht zijn op het
behoud van de vrede en de uitbanning van de oorlog. De jongere,generatie heeft daarin een groot aandeel. Hij wees in dit verband op de
recente gebeurtenissen in Japan, Turkije en Korea. RESHETOW achtte
het vanzelfsprekend, dat jonge mensen bijeen zouden komen om met elkaar de problemen van deze tij.d te bespreken.
Spreker constateerde, dat een grote meerderheid van jeugd- en
studentenorganisaties het hiermee eens is, doch dat er ook jongeren
zijn, die er niet mee instemmen. Zo werden negatieve brieven ontvangen uit Amerika, Noorwegen, West-Duitsland

en andere landen. RESHETOW

trok daaruit de conclusie, dat er nog steeds jeugdleiders zijn, die
een eerlijk gesprek over vriendschap, begrip en eenheid weigeren met
het doel de koude oorlog voort te zetten en een scheuring in de jeugdbeweging te bewerkstelligen.
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Het forum moet derhalve de meeste aandacht besteden aan de
strijd voor het behoud van de vrede, voor algemene en algehele ontwapening, en tegen het kolonialisme. Andere onderwerpen van belang
zijn o.m. de beroepsopleiding, problemen van de plattelandsjeugd,
het vormen van kader in de onderontwikkelde gebieden en recht op hoger onderwijs.
RESHETOW deelde nog mede, dat iedere deelnemer de gelegenheid
zou krijgen na afloop van het forum een informatieve reis door de
Sowjet-Unie te maken. Op die manier zou men kennis kunnen maken met
de levensomstandigheden van het Russische volk en zijn jeugd.
Discussies.
Na zijn rede was er "gelegenheid tot discussie, waarbij geen
nieuwe aspecten naar voren kwamen. Na deze plenaire zitting trokken
de aanwezigen zich in enige commissievergaderingen

terug. Er waren

twee commissies ingesteld, waarvan er één zich bezig hield met het
opstellen van het programma voor het forum. De andere besprak de
voorwaarden tot deelneming, de vorming van o.a. een permanent secretariaat en de inhoud van een "open brief". Van deze commissievergaderingen volgt hierna een afzonderlijke beschrijving.
Aan het eind van de conferentie kwamen de afgevaardigden opnieuw in plenaire zitting bijeen. Hier werden de resultaten van de commissies besproken en vrijwel zonder wijzigingen goedgekeurd.
Voorzitter RESHETOW, van beroep leraar geschiedenis, gedroeg
zich op de vergaderingen zeer onhandig en uitermate inefficiënt.
Hij beschikte blijkbaar niet over veel vergaderroutine. Dit had tot
gevolg dat de discussies onder zijn leiding dikwijls zo wanordelijk
verliepen dat ten slotte velen het onderwerp niet meer wisten. Bovendien werd de chaos nog vergroot doordat de aanwezigen vaak lange tijd
het woord voerden, evenwel met weinig resultaat, omdat men eenvoudig
niet naar elkaar luisterde.
Veel "gewiekster" waren de WFDJ- en lUS-functionarissen PIERALLI
en PELIKAN. Vooral de eerste maakte een zeer bekwame indruk.
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Commissie-vergaderingeru
A,

De programma-commissie belegde twee voltallige vergaderingen
alsmede een bijeenkomst van een uit haar midden -gekozen redactiecomité. Deze vergadering bleek niet zonder meer datgene vast te leggen wat in de voltallige bijeenkomsten naar voren was gebracht, doch
ontaardde tot een op zichzelf staande beraadslaging, waar opnieuw
over de op te nemen programmapunten werd gediscussieerd. De leiding
van deze commissievergaderingen berustte bij de Rus S. PAWLOV. Hij
was strakker in zijn beleid en ook minder soepel dan RESHETOW. Toch
kon ook hij niet verhinderen dat de beraadslaging tamelijk chaotisch
verliep.
Uiteindelijk werd men het er over eens de volgende thema's op
het forum aan de orde te stellen:
1. Jeugd, begrip, samenwerking en vreedzame coëxistentie.
2. De jeugd, de strijd tegen het kolonialisme

en imperialisme, voor

nationale onafhankelijkheid en de problemen van de wereldvrede*
3. Jeugd en ontwapening.
k. De jeugd, haar rechten en plichten in de maatschappij.
5. Jeugd en vooruitgang.
Daarnaast zullen commissies worden benoemd, seminaria, colleges en
speciale bijeenkomsten worden gehouden over diverse uiteenlopende
onderwerpen.
Over sommige programma-onderdelen ontstond een vrij heftige
discussie. Dit was onder meer het geval toen van de zijde van de
vertegenwoordiger

van de International Students' Movement for United

Nations (ISMTJN), de Quakers en de Nederlandse Christelijke Studenten
Vereniging (HCSV);(niet communistisch), de nadruk werd gelegd op de
betekenis van de volkerenorganisatie. De voorstellen hierover om op
het forum een speciale commissie te benoemen, werd verworpen. De Chinese vertegenwoordigers trokken fel van leer en noemden de Verenigde
Naties een instrument in handen van het Amerikaanse imperialisme en
zonder enige betekenis voor het bevorderen van d.e wereldvrede. Vol-gens de NCSV-vertegenwoordiger zou een forum als dit nooit internationaal kunnen zijn, zonder de erkenning van de mogelijkheden van de
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Verenigde Naties. Een Poolse afgevaardigde stelde toen als compromis
voor om in de in te stellen "Forumclub" - zij het min of meer informeel - lezingen te houden over deze materie. Een zelfde lot trof de
suggestie om een seminarium te wijden aan godsdienstige problemen.
Communistische vertegenwoordigers achtten dit uitsluitend privézaken. De werkzaamheden van deze commissie werden vastgelegd in een
resolutie.

B,

De vergaderingen van de andere commissie werden bijgewoond door
circa 60 personen. RESHETOW, die ook hier weer de leiding had was
voortdurend bij de discussies ten achter en volgde het gesprek via
de tolken. Ook hier raakte de discussie op een gegeven ogenblik zo
in de war, dat vrijwel niemand meer wist waar het feitelijk over
' ging.
Voor wat de voorwaarden tot deelneming betrof, werd van NCSVzijde gevraagd of het niet mogelijk was garanties te geven, dat het
forum geen nieuw festival zou worden en niet gebruikt zou worden om
de communistische politieke doeleinden te bevorderen. Voorgesteld „
werd om nu reeds het totaal aantal deelnemers vast te stellen alsook
het aantal per land en de te volgen procedure. Deze suggesties ble-»
ken bij stemming unaniem verworpen te zijn.
Overeenkomstig het door de Russen gedane voorstel werd besloten
om uit het Internationaal

Comité een Raad te kiezen. Deze Raad krijgt

tot taak het definitieve programma voor het forum op te stellen.
Naast deze Raad is een permanent secretariaat in het leven geroepen.
Dit moet samen met het Sowjet-initiatiefcomité

alle maatregelen ne-

men, die ter voorbereiding van het forum noodzakelijk zijn. In dit
secretariaat zijn vertegenwoordigd organisaties uit China, Cuba,
Frankrijk, Guinea, Italië, Japan en de Sowjet-Unie.
(Opm.: Veruit het merendeel der plaatsen in het secretariaat is in
handen van de communisten, zodat een voor de Sowjets gunstig beleid
gegarandeerd is. In de commissie is aan dit probleem geen serieuze
aandacht besteed, mede omdat de "neutrale" gedelegeerden niet wisten,__
wat de functie van een secretariaat is in een communistische organisatie).
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In deze commissie ontstond bij het opstellen van de definitieve
tekst van een "open brief'' (inhoudende een oproep om het forum bij
te wonen) nogal wat rumoer over het wel of niet handhaven van een bepaalde zin. De oorspronkelijke tekst hiervan luidde:•"Young people
are resolutely championning the cause of peace; they condemn the
policy of imperialist circles, headed by the US reactionary forces
which aim at unleashing a new world war". Veel vertegenwoordigers,
waaronder diverse communisten wensten deze zin te schrappen en onder-*
steunden een voorstel van de WFDJ-vertegenwoordiger om een kortere,
k

meer zakelijke brief op te stellen waarin ook het programma zou worden opgenomen. Volgens hen zou de opzet van het forum om zoveel mogelijk communisten en niet»communisten bijeen te brengen, geweld worden aangedaan bij het handhaven van een dergelijke met name tegen de
Verenigde Staten gerichte zin. Speciaal de afgevaardigden van Cuba,
China en de Sowjet-Unie verzetten zich tegen de voorgenomen wijziging.
Bij stemming over het WFDJ-voorstel werd dit toch aangenomen met alleen de stem van Cuba tegen. De Cubanen stelden daarop voor om dan
in ieder geval een algemene zin tegen het imperialisme in de open
brief op te nemen. Dit voorstel werd aangenomen.

Varia.
De Hongaren en Roemenen waren als groep weinig actief. De
Tsjechen lieten wat meer van zich horen, doch hun leider blonk niet
uit door intelligentie. De Franse vertegenwoordiger Paul LAURENT, *
was zeer bedreven in de vergader-techniek, evenals PIERALLI van de
WFDJ en PELIKAN van de IUS. De Poolse gedelegeerde KRUCZKOWSKI,
observer van ISMUN, viel op door zijn bemiddelende activiteit. Telkenmale als de meningen botsten kwam hij naar voren met een compromisvoorstel.
De groep Chinese deelnemers gedroeg zich in de zaal en daarbuiten tamelijk eenkennig. Op de gezelligheidsbijeenkomsten, die na
de besprekingen wel plaats vonden, verschenen zij niet. Op de conferentie waren geen Joegoslaven aanwezig. De Cubanen waren "grote vlegels", brutaal en lastig. Zij drongen zich op de voorgrond en waren .
hartstochtelijk tegen de Verenigde Staten gekant.
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De aanwezigen hadden een druk bezet programma zodat voor privécontact weinig tijd overbleef. De indruk bestaat dat het doorsneegehalte van de deelnemers niet hoog was.

1 november
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