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Nar Resisters International.
Lansbury House; 88 Park Avenue, Bush 4111 Park, Enfield (tel.adres
"Nofrontier Enfield")
De raad dezer vereniging, bestaande uit:

houdt zijn jaarbijeenkomst dit liar van 29 Jun tot 1 Augustus in Nederland. in het
studentenhuis "De Beiaard" to Bloemendaal.

20 Juni 1949.

Aan het:
Hoofd van de C.V,D.

JavastrL.at 68
's-Gravenhag e.

Verbinding No.

97.

2 Auglibtus 1949.

No. 85
Ontvangstbericht No. 64965,- dd. 7 Juli 1949.
Onderwerp: War Resisters' International.
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De jaarbijeenkomst van de War Resisters' International heeft
pleats gehad in het studentenhuis "De Beijaard" aan de Hoge Duin
en Daalseweg No. 28 te Bloemendaal en wel van 29 Juli tot 1 Augus
tus 1949. Op deze bijeenkomst waren aanwezig:

In de bijeenkomst is hoofdzakelijk gesproken over de vrede
en de beste methode om tot een wereldvrede te geraken. Einde.
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1)`'l iiRNATIONALE RAAD DER
Eta& Juli :1950 vergaderde de Internationale/

•

Raad der W.R.I. in urijn. Voor de eerste
maal sands de opric in der W.R.I. ontbrak
Kier. Runham Bro
verleden jaar overleed. In zl$n plaa
d arold Bing aangeweien also tijchtlijk v
it r.
Het driejtAlitks; tong
der W.R.I. zal in
1951- 1n DuWand-worden gehouden.
Reginald Re*olds, besprak het wereldvredescongres in 104. Hij noemde de „basic
education", de niouwe opvattingen omtrent opvoeding tot handonisch mens, bet belangrijkste
week van Gandhi. Over deze nieuwe opvoeding
verschijnen binnenkort geschriften van Wilfred
Welt:kir. Vera Brittain en hemzelf.
Het rapport van Samar Sen over India be.
t00gde, overigens uitermate vaag en zonder
documentatie, dat India bezig is de sterkste
macht in dat deel van Azie te worden. De geweldsuitingen in het conflict India-Pakistan,
zijn voor een deel overwonnen, ook door persoonlijk ingrijpen van de regeringshoofden.
Maar het herstel van een werkelijke rechtsorde gaat langzaam en stuit op vele weerstanden.
De W.R.I. zal zich aansiuiten bij de I.L.C.O.P.
(de internationale contact-commissie van de
vredesbeweging).
Stuart Morris bracht verslag uit van zijn bezoek aan Oostenrijk, waar een zeer kleine groep
van anti-militaristen bestaat.
Een middag . was gewijd aan Italie. Pietro •
Pinna, de eerste dienstweigeraar, die de spits
had afgebeten en sinds geruime tijd op vrije
voeten is, was als Bast aanwezig. Er zijn tot
dusverre vier dienstweigeraars in Italie voor
de krijgsraden verschenen. Een abominabel
dienstweigeringswetje hangt in de kamer en zal
wel niet tot wet worden, omdat „Civilta Cattolica", het centraal orgaan der Jezuieten (lees:
de paus) zich tegen een dienstweigeringswet
heeft verklaard.
De vredesbeweging bevindt zich in Italie nog
in een beginstadium en wordt slechts door een
paar enkelingen gedragen, waarvan Giovanni
Pioli en de jonge advocaat Dr Bruno Segre de
belangrijksten zijn.
Langdurig is besproken het conflict OostWest. • Lange uiteenzettingen van Heinz
Kraschutzki worden voorgelezen. Deze bespreking had een sterk persoonlijk karakter, daar
niemand der aanwezigen insider was in de
desbetreffende problemen. De ervaringen van
Kraschutzki in Berlijn waren eater zeer belangrijk, omdat blijkt, hoe zeer alle spanningen
aldaar bewust of onbewust maakwerk zijn van
de bezettende autoriteiten. Wie de oorlog niet
wil, moet zich tegen deze invloeden immuniseren.
Besloten werd, niet samen te werken met coinrojgat,
munist
Door gebrek aan tijd kwamen de rapporten der
verschillende secties niet aan de orde.
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War Resisters International (W.R.I.)

De War Resisters International vormt de voortzetting
van de in 1921 te Bilt4oven onder de naam "Paco" opgerichte InternationaWdienstweigeraars. De naam dateert
van 1923, toen de Paco werd gereorganiseerd en het
oentra&bureau werd overgebracht naar En eland (thans
voor zover bekend te Enfield, Middlesex).
Volgens haar beginselverklaring beschouwt de W.R.I.
de oorlog als een misdaad tegen de mensheid en zal zij
dientengevolge aan geen oorlog, van welke aard ook,
hetzij direct dan wel indirect, in welke vorm ook,
steun verlenen, en strijden tegen alles wat tot een
oorlog kan leiden.
Doelstellingen
I. Het verlenen van steun aan hen, die de moed hebben om
individueel dienst te weigeren.
II. Het ontwikkelen van de kracht die de beweging uitmaakt
met het doel een wereld te scheppen zonder oorlog en het
verwezenlijken van een nieuwe maatschappelijke orde
waarin alien samenwerken voor het gemeenschappelijk
welzijn.
Als haar voornaamste taak beschouwt de WRI het opsporen
en verenigen van de dienstweigeraars in de verschillende werelddelen.
OrRanisatie
Ale sectie kunnen tot de WRI toetreden die organisaties wier leden ieder voor zich de beginselen der W.R.
I. onderschrijven; deze secties zijn aatonoom.Daarnaast kunnen in landen waar geen sectie bestaat, ook
individuele leden worden toegelaten.
Minstens eens in de twee jaar wordt een international
congres gehouden. Dit zal de gedragslijn bepalen en
de bestuursleden benoemen. In de daartussen liggende
periode zal een "Internationale Raad" optreden namens
de W.R.I.; deze vergadert minstens eens per jaar.
Het bestuur van de W.R.I. bestaat uit een voorzitter,
een penningmeester en een of meer secretardssen; het
is verantwoording verschuldigd aan de Internationale
Raad en het Internationale congres.
It Juli 1950 besloot de Internationale Raad van de W.R.I
zich aan te sluiten bij de International Liaison
Committee of Organisations for NAce (I.L.C.O.P.) en
werd tevens het beslait genomen niet samen te werken
met communistische Vredescomite's (Vredesactie Oct.'50).
Steunfonds
Dit is bestemd voor steunverlening aan iig pacifisten
en hun verwanten.
SECTIES.
Trrniralse sectie van de W.R.I. is de "Peace Plegdge
Union"
De Duitse Sectie van de W.R.I. is de "Bund der Kriegsdienstgegner"
De Franse Sectie van de W.R.I. is de "Ligue d'action
Pacifiste".
Nederland
Tot haar opheffing in 1953 vormde de werkgroep
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-.2van de Algemene Nederlandse Vredes Actie (A.N.V.A.), de
Nederlandse sectie van de W.R.I.. Sedertdien kept
men hier te lande slechts individuele leden der W.R.I..
(In Jun 1954 bedroeg hun aantal ongeveer 115)
De W.R.I. maakt thane van het A.N.V.A.-orgaan "Vredesactie" gebruik voor het doen van mededelingen aan de
Nederlandse leden.
Publicaties
De W.R.I. geeft om de drie maanden een mededelingenblad
uit, "The War Resister4" genaamd en wel in het Engels,
Frans, Duits en Esperanto. Daarnaast worden of en toe
nog in vele andere talen informatieve geschriften uitgegeven.
Het in Jun/Augustus 1954 te Parije gehouden achtste
drie jaarlijkse congres van de W.R.I. was grotendeeld
gewijd aan de "Third Camp"-gedachte. Na uitvoerige
besprekingen werd de ondste Derde Weg-organisatie,
n.l. de Nederlandse, verzocht nog in 1954 een eerste
Europese Derde Weg Conferentie in Nederland te organiseren.
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