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WERELDCONGRES VAN VROUWEN IN HET TEKEN VAN DE VREDESSTRIJD

Van 8 tot 13 oktober a.s. zal er in Praag een Wereldvrouwencongres

gehouden worden. Het betreft hier een volledig door de internationale

communistische mantelorganisatie IDVF opgetuigde manifestatie, die net

als alle in de komende tijd door het communistische mantelwezen te

organiseren bijeenkomsten zal worden toegespitst op het verzet tegen

het NAVO-kernwapen-moderniseringsbesluit. Het zal interessant zijn

te zien welke Nederlandse organisaties in Praag vertegenwoordigd

zullen zijn en hoe deze zich aldaar zullen opstellen*



WERELDCONGRES VAM VROUWEN IN HET TEKEN VAN DE VREDESSTRIJD

Van 8 tot 13 oktober a. s. vindt in Praag een Wereldvrouwencongres plaats*

Het besluit tot het houden van dit congres werd begin december vorig jaar

in Oost-Berlijn genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van het

bureau (dagelijks bestuur) van de IDVF, de Internationale Democratische

Vrouwenfederatie *), een internationale communistische mantelorganisatie

die haar hoofdkwartier in de DDR-hoof dstad heeft.

Het achtste congres van de IDVF wordt direkt na het Wereldvrouwencongres

(op 15 oktober) eveneens in Praag gehouden. Met deze formule herhaalt de

IDVF de ook bij haar zevende congres, in oktober 1975 in Oost-Berlijn,

toegepaste techniek van het aansluitend organiseren van een open bijeen-

komst, waarvoor door een slechts in schijn onafhankelijk voorbereidings-

comitS zoveel mogelijk niet-communistische vrouwen en -organisaties worden

uitgenodigd, en haar eigen congres, waarop alleen vertegenwoordigers van de

bij de IDVF aangesloten nationale communistische mantelorganisaties aan-

wezig zijn.

Op deze wijze verschaft de IDVF zich de mogelijkheid vrijwel gelijktijdig

vanuit dezelfde vergaderzaal oproepen en verklaringen te doen uitgaan van

een breed samengesteld én van een duidelijk door haar gecontroleerd forum,

waardoor de indruk kan ontstaan dat vele vrouwenorganisaties op dezelfde

politieke lijn als de IDVF zitten. En die politieke lijn is sinds de op-

richting in december 19̂ 5 in Parijs onafgebroken pro-Moskou geweest **).

* ) In het internationale spraakgebruik ofwel aangeduid met WIDF (Woraen's
International Democratie Federation) ofwel met IDFF (Internationale
Demokratische Frauenfoderation)

** )De IDVF heeft in tegenstelling tot andere internationale mantelorgani.
saties nimmer niet-communistische lid-organisaties van enige betekeni,
gekend. Binnen dit gezelschap worden afwijkingen van de Moskou-lijn
afgestraft. Zo verloor de Union des Femmes Fran9aises, de PCF-vrouwen
organisatie, na haar afkeuring van de inval in Tsjechoslowakije het
recht ofwel de President ofwel de Secretaris-Generaal van de IDVF te
leveren.
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Een soortgelijke vermenging beoogt de 'IDVF ook op het terrein waar zij

het meest succesvol is : de poging binnen VN-organisaties zoveel mogelijk

vaste grond onder de voet te krijgen (een opdracht die overigens alle inter

nationale communistische mantelorganisaties hebben). Met dat doel werd

het "follow-up-comité" van het Wereldvrouwencongres in 1975 al spoedig

omgedoopt in "het Internationaal Comité voor de VN-dekade voor de Vrouw11.

Voorzitter van dat comité is de Australische communiste *)t ae

IDVF-president . Een voorbeeld van het succes van de I'DVF in haar op de

VN gerichte activiteit is de verkiezing van , de perma-

nente IDVF-vertegenwoordiger bij de UNESCO, tot voorzitter van het

"NGO-UNESCO standing Committee11**) , in juni:Jl. al voor een tweede zitting

termijn.

In december 1980 w«rd vastgesteld, dat het Wereldvrouwencongres zich zou

bezighouden met - in volgorde van belangrijkheid - gelijkberechtiging,

nationale onafhankelijkheid en vrede. In de voorbereidende werkgroepen

kwamen dan ook thema's als "De vrouw en het gezin" en "De vrouw in de

strijd voor nationale onafhankelijkheid en ontwikkeling" aan de orde.

Eind juli 1981 besloot het IDVF-bureau echter de prioriteiten bij te

stellen. "Het zich toespitsen van de internationale situatie doet het

vraagstuk van het behoud van de vrede naar de eerste plaats oprukken",

zo werd meegedeeld.

Nu inmiddels de onderwerpen die het congres als geheel of in commissies

zal behandelen bekend zijn geworden, blijkt deze prioriteiten-bijstelling

nog nader gepreciseerd te zijn. Het zwaartepunt zal liggen bij het thema

"Vrouwen en de activiteiten voor Vrede en Ontwapening", waarbinnen - on-

danks het feit dat het hier een mondiaal gebeuren betreft - het protest

tegen de stationering van middellange afstands-kernwapens in West-Europa

* ) is lid van het "Central Committee Executive"
(=Politburo) van de Socialistische Partij van Australië (Australië's
pro-Moskou CP).

**) Dit comitS behartigt de dagelijkse zaken van alle bij de UNESCO
toegelaten NGO's (=niet-gouvernementele organisaties)
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absolute voorrang zal krijgen.

Nederlandse_deelname ?

Het zal interessant zijn te zien welke Nederlandse vrouwenorganisaties

in Praag vertegenwoordigd zullen zijn en hoe die Nederlandse delegatie

zich aldaar zal opstellen. Op het Wereldvrouwencongres worden in totaal

ongeveer 1200 afgevaardigden verwacht. Over Nederlandse deelname zijn

momenteel nog geen gegevens bekend» Tot de kandidaten behoort in ieder

geval de NVB, de Nederlandse Vrouwenbeweging. Deze GPN-mantelorganisatie

is niet bij de IDVF aangesloten maar heeft de laatste jaren weer enige

door de IDVF georganiseerde manifestaties bijgewoond en bovendien haar

relaties met diverse Europese zusteroganisaties verstevigd.

Voorts zou een optreden in Praag van de Nederlandse "Vrouwen voor Vrede"

belangwekkende aanknopingspunten kunnen bieden. In deze organisatie is

tot op heden - in tegenstelling tot enkele van haar naamgenoten

in andere Westeuropese landen - geen overheersende communistische invloed

geconstateerd. Wel is de NVB officieel bij "Vrouwen voor Vrede" aange-

sloten.


