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Betr. .'^orkgroep Oost Europa Projecten (VO£P).

Da Werkgroep Oost-Europa Projakten (WÜSP) heeft als doelatolling het werkan met en voor organisaties en parsonen
dia zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn ia naatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Oost-Suropa.
Zij stelt zich ten doel een veelzijdige inforoatie te verspreiden, die gebrekkige informatie aanvult en irrationele
bestrijdt. Dit gebeurt "minimaal" vanuit hat besef dat hef zinvol is het koude oorlof-denken af te breken en "maximaal*1
vanuit de hoop dat er te laren valt van maatschappijen die zich
socialistisch noeoan.
Do WOIi? doet dit in samenwerking net het Hendrik Xraeoer-huia
(HKH) in Weat-Borlijn (de Nederlandse oefluoenische gemeente
aldaar die zowel in Oost- als in West-flerlijn actief is), de
Noaerlandse Christen Studentenvereniging (NCSV) (waaruit da
WOEP is voortgekomen) en de Stichting Vredesopbouw.
De werkgroep kant eon viertal secties, nl. die inzake onderwijsaangelegenheden, kork en theologie, werkanda jongeren en
vakbonden en inzake universiteit en watenschap.
Ondanks da erkenning dat de Sowjat-Unie de belangrijkste is
in de rij van Oostouropese staten, bestaedt de WOEP in de
praktijk relatief veel aandacht aan de DDR. De duitse taal
maakt dit land voor naderlandstaligen betrekkelijk goed toegankelijk, terwijl ook de geografische nabijheid een rol speelt.
Bovendien functioneert dit land voor de werkgroep - mede doordat in hat Duits vertaalde publicatios uit de overige Ooateuropeae landon via de DDH beschikbaar kooien - als een springplank naar de D^üR en de andare Oostauropase landen.
De WOEP concretiseert haar doelstelling o.a.via da twee-maandelijkse uitgave van "Ooat-i'uropa-Verkenningen" en door andere
publicatiaa. Daarnaast wil de werkgroep vraagbaak zijn voor
yen ieclor dia informatie wil over Oost-üuropa. Men kan daarvoor terecht bij de medewerkers en bij de (uitleen-)bibliothaek.
Voor het geval Men dieper op bepaalde zaken wil ingaan, kan
aen dealnemen aan «studiegroepen, dia elk juar door de werkgroep
worden opgezet. Daarnaast organiseert d* i«0£P ook studiebijeenkomsten met wat-bredere opzet.
Zo ataat er voor dit jaar een conferentie op stapel ovor da
relaties tussen de-landen van het Ooatblok en de Derde Wareld.
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Voor ban dia seriaus willan konniane.-aen van dj situatie
in Cost-üuropa or.-;anÏ33ört da WOEP studiaraisan in .^r
zoals voor activifrtan in hst vradasverk, voor vakbond jonger en,
vrouwen, boeren, werkers in da gezondheidszorg, oanaan uit da
onderwijswereld predikanten en orthopedagogen.
Voorts werd eind 1930 bakend dat de ^OilP in mei - juni van dat
Jaar voor ean elftal "vradcsactivisten" aan raia niar d« DDB
organiseerde.
Daar waran zij ts gast bij laden van da (Praagse) Christel1, jka
Vradaaconf ar3r.tis(CVC) , torwijl da raia op initatisf van het
HKH gsoaakt ward.(Van HXH is bekend dat het sinds da start van
CVC in 1953 hat secretariaat voor '«/3st-3erlija verzorgt.) Hat
Thema van da reis was "Ghristalijka vradesarbeid ia varschillande maatschappi jvorm«n'T.
Behalve ontvangsten op hat kantoor van da CVG-Oosfc-3erlijn. en op
dat van de Gst-CDÜjwaren or ook contacten mat andare vooraanstaande CVC 'era,
Voorts w.iran er bijötenkomatan ms
met dria marxistische filosofen.
De reis van de vredosactivistea, dia ruim aen week duurde aa
onder leiding atond van San der secretarissen van de W'OEP, was
avenala andare reizen van daza werkgroep goed voorbereid, met
bi joenkotnBten vooraf en een evaluatiebijeenkomst na terugkeer.
Daar werd o. a. te berde gebracht dat de CVC-DDR weliswaar onvoldoende kritisch staat t. o. v. de Oostduitsa ataat, naar dat desalniettemin deze beweging "onze aandacht, zo niet onze steun"
verdient. Van da reis ward een veralac onder da titel "Vredasreia" in de DDR" an valgena bedoelde aacrataris wilde men daaraeo d
ervaringen van deza groap naar andere vredasactivistan laten
doorwerken.
Gezien da interesse van de WOSP voor da üuropase landen^ waar
communistische partijen da rösüï'inSSVQrant'*roorciai^^öfei*d dragan,
is hat op zich niet verrassend, dat dria van de viar puraonan
die het secretariaat van de werkgroep vormen, lid zijn vaa de CPN.
Tenslotte wordt in aan propagandafoldar van da i*ü2P voor 19S1
raaegedasld, dat opgaven voor abonnementen op "Oost-Zuropa-Varkanningen" en belangstelling voor anders uitgaven, voor wat Uw land
betreft gezonden kunnen worden aan de werkgroep Cost-iuropa,
Consciancestraat 46, 2000 Antwerpen, Talafoon 0^1-393963.
Rökeningnuarser 001-0739013-17.
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Rubricering: 1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Afschr.:
Datum rapport

23 oktober
Betreft:

1980

Relatie WOEP- CVS

De Werkgroep Oost-Europese Projecten organiseert op 2k en 25 oktober in
Utrecht in het Jaarbeurs-congrescentrum een konferentie met het thema
"Het Oost-West Konflikt en de Madrid-konferentie"
Gekonstateerd werd dat verschillende mensen van de WOEP een uitnodiging
ontvingen, terwijl zij nimmer tevoren op enigerlei wijze contact hadden
gehad met de WOEP. Voorts hadden die mensen gekonstateerd dat op de enveloppe, waarin de uitnodiging zatjhun naam en adres middels een zgn.
adresplaatje vermeld was. Het betekent dat hun naaen voorkomen in -een
adressenbestand, maar niet dat van de WOSP. Het bestand waarin Seze mensen wel voorkomen is dat van het CVS-periodiek "Opstand". De mogelijkheid
lijkt aanwezig dat de WOEP kan beschikken over het adressen-materiaal
van de CVS of NCSV.
zie bijlage.
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