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HOOFDSTUK VII - INTERNATIONALE VREDESBEWEGING "WAR RÉSISTERS

INTERNATIONAL".

"Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Ik neem
voor geen oorlog of oorlogsvoorbereiding te
steunen en te streven naar een op gerechtigheid
gerichte orde, waarin oorlog is uitgesloten".

WRI GRONDSLAG.

Inleiding.

1. Met dit hoofdstuk en hoofdstukken van gelijke strekking

in volgende ISAM's, wordt beoogd enige achtergrond te verschaffen

m.b.t. - al of niet bonafide - groeperingen en organisaties, die

door hun kritische opstelling t,o.v. de defensie inspanning

regelmatig in de publiciteit komen.

2. Zo organiseert de vredesbeweging "War Résisters Inter-

national (WRI)" dit jaar haar driejaarlijkse internationaal

congres in Nederland. Van 12 t/m 19 juli 1975 zullen in het con-

ferentiecentrum "DE LEEUWENHORST" te Noordwijkerhout de leden

en de vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties bijeen-

komen. In dit artikel zal nader op dit congres en op de vredes-

beweging worden ingegaan.

Het congres.

3. Programma. Het congres valt in twee delen uiteen. Van 12 t/m

15 juli zal er een festival worden gehouden met "geweldloze

alternatieven" zoals muziek, dans e.d. Tijdens dit deel van het

congres zijn ook niet-leden welkom. Op 15 juli zal er bovendien

een persconferentie worden gehouden. Deelname aan het tweede

deel van de conferentie (16 t/m 19 juli) is voorbehouden aan

leden en aan leden van de bij WRI aangesloten organisaties.

4. Agendapunten. Voor het besloten gedeelte van het congres

staan de volgende onderwerpen op het programma i

a. "Geweldloze politieke alternatieven".

b. "Towards Liberation".

c. Het Midden-Oosten.
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c. Het Midden-Oosten.

d. Indo-China.

e. Stafverslagen en verkiezingen van nieuwe leden voor de

internationale raad.

5» Logies. De deelnemers aan het WRI-congres zullen - teneinde

de kosten laag te houden - voor een groot deel gebruik maken van

de geboden mogelijkheid om in de buurt van Noordwijkerhout te

kamperen. Verwacht mag worden dat deze gelegenheid tot het com-

bineren van vakantie aan de Nederlandse kust en bijwoning van

het WRI-congres door vele jongeren uit binnen- en buitenland

benut zal worden,

De vredesbeweging WRI.

6. Oprichting en oorsprong. V/RI werd op Nederlands initiatief

in 1921 te Bilthoven opgericht door een aantal bekende

pacifisten. Het doel was toen te komen tot een internationale

anti-militaire organisatie onder de naam PAGO, het esperanto-

woord voor vrede. In 1923 werd de zetel van de vereniging naar

Londen verplaatst en werd de naam van de beweging gewijzigd in

"War Résisters International". In 1974 volgde een verplaatsing

van het hoofdkwartier naar Brussel, omdat vandaar uit een beter

contact met de Europese secties zou kunnen worden onderhouden.

7. Organisatie. De WRI heeft secties en vertegenwoordigingen

in vele landen, verspreid over alle werelddelen. In Nederland

zijn de ANVA (Algemene Nederlandse Vredesactie), de Limburgse

Werkgroep voor de Vrede en de VP (Vereniging Dienstweigeraars)

bij de WRI aangesloten. De ANVA werd in 1946 opgericht als

voortzetting van de vóór de Tweede Wereldoorlog bestaande

anarchistische internationale anti-militaristenvereniging.

De ANVA is radicaal-pacifistisch en anti-militair. De af-

deling Limburg heeft zich in 196? van de ANVA afgesplitst als

"Limburgse Werkgroep voor de Vrede". De Vereniging Dienstweige-

raars (VB) werd in 1972 opgericht om te voorzien in de ontstane

leemte door het
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leemte door het besluit van de toenmalige Bond van Dienst-

weigeraars (nu Witte-BVD) zich niet langer voor de belangen-

behartiging van hen die dienstweigeren in te zetten.

8. Bestu-ar» Het internationale bestuiir van WRI bestaat uit de

12 leden tellende'internationale Raad'.1 De leden van deze raad

worden tijdens de congressen gekozen (herkozen), (Vide punt 4)«

9« Publicaties, Het orgaan van VRI heet "Var Resistance". Het

verschijnt 4x per jaar en wordt uitgegeven in het Engels,

Frans, Duits en Esperanto. Daarnaast geeft men regelmatig

brochures uit m.b.t. vredesvraagstukken en anti-militarinme.

10. Doelstelling. WRI stelt zich ten doel steun te verlenen aan

zowel individuele tegenstanders van oorlog als groepen daarvan

over de gehele wereld en hen te verenigen in een levende be-

weging waarvan de geestelijke kracht een fundamentele bijdrage

vormt bij het vestigen van een permanente vrede.

11. Activiteiten. Zoals reeds gesteld, houdt WRI één keer per

drie jaar een internationaal congres. Op deze congressen worden

actuele vraagstukken m.b.t, de vrede behandeld. Tijdens deze

bijeenkomsten worden resoluties aangenomen waarin alle vormen

van oorlog worden veroordeeld. Met name is men fel gekant tegen

het aanwezig zijn van atoom wapens, waar ook ter wereld.

12. WRI is verder tegen alle militaire verdragen als het War-

schau Pakt en de NAVO. Men is van mening dat elk land zich on-

voorwaardelijk eenzijdig uit dergelijke allianties dient terug

te trekken. Men wil dit bereiken door te streven naar een al-

gemene mentaliteitsverandering, waardoor men "geestelijk weer-

baar wordt" en daardoor tolerant t.o.v. andere volken, rassen,

godsdiensten en politieke overtuigingen.

1J. WRI staat niet vijandig teg-enover, wat zij noemen,

"revolutionaire bewegingen van onze tijd" waarbij als voorbeeld

gekozen wordt
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gekozen wordt de strijd in Vietnam, waar de Amerikanen im-

perialistische overheersers genoemd werden. De dienstplicht

is voor WRI altijd onaanvaarbaar geweest. Men meent dat geen

enkele staat de militaire dienstplicht kan rechtvaardigen en

men streeft dan ook naar erkenning van het recht tot dienst-

weigeren, ook op politieke gronden.

14» Opstelling t.o.yy het communisme. WHI stelt zich niet vijandig op

t.o.v. van het communisme, r-'et name de Wer-tnuitse aa.ngesloten

vereniging DFG/IDK (Deutsche Priedensgesellschaft/Internationale

der Kriegsdienstgegner) is een voorstander van samenwerking met

de communisten. Bij verschillende aangesloten verenigingen heeft

deze poging weerstand opgewekt, zo zelfs dat in 1973 werd over-

wogen om de westduitsers uit de WRI te stoten, hetgeen door de

uitslag van een hierover gehouden stemming werd verhinderd.

15«> Conclusie, De WRI heeft zich in de loop der jaren ont-

wikkeld tot een anti-militaire internationale met een radicaal

pacifistisch karakter. Daarom wordt steun en medewerking

gegeven aan allerlei activiteiten gericht tegen onze defensie

inspanning en de NAVO.


