
BVB/SBP -

Nr. A81/00?

rapportage oiir internitionili ontwikkelingen
feiten en achtergronden die van bilsng
knnnen zijn voor ie binnenlaadio veiligheid

1 oktober 1981

EEN VREDESINSTITÜUT EN EEN VREDESBUREAU

In de voortdurende discussie over de problematiek van vrede en ontwapening

wordt een niet weg te cijferen rol gespeeld door vredesinstituten, die regel-

matig conferenties organiseren en rapporten publiceren. Twee van die insti-

tuten zijn ogenschijnlijk nauw aan elkaar verwant, hetgeen bij personen en

instanties (ook in ons land) die erdoor benaderd worden nogal eens tot ver-

warring leidt.

Het betreft hier het in Wenen gevestigde Internationale Instituut voor de

Vrede (IIV), dat een onderdeel is van het propaganda-apparaat van de

Wereldvredesraad (WVR), en het Internationale Vredesbureau te Genève, een

onafhankelijk instituut, waarbinnen overigens de WVR en het IIV wel trachten

zoveel mogelijk invloed te krijgen.



EEN VREDESINSTITUUT EN EEN VREDESBUREAU

Het Internationale Instituut 'OŜ ^̂

Toen de internationale communistische mantelorganisatie Wereldvredes-

raad (WVH) in september 1968 naar Helsinki verhuisde bleef in het Vfeense

WVH-pand het Internationaal Instituut voor de Vrede (IIV) achter. Het

IIV is een wetenschappelijk vredesonderzoeksbureau, dat geheel onder-

geschikt is aan de WVR en derhalve aan de buitenlandse politiek van

de Sowjet-Unie. President van het IIV is de Oostenrijker

De Sowjet-contrSle is onder meer verzekerd via ,

,.~r~ hoofd van de sectie "Problemen van Vreedzame Coëxistentie en Versterking

van de Vrede" van de Sowjetrussische "Wetenschappelijke Baad voor Onder-

zoek m.b.t.Vrede en Ontwapening" , die een van de drie IlV-vice-presi-

denten is, en in het bijzonder door de Rus r die als

"Geachaftsführender Direktor" de feitelijke leiding over het instituut

heeft*

Het IIV is verantwoordelijk voor de publicatie van het blad "Peace and

Sciences". Nuttig voor de WVR is het IIV vooral door het organiseren van

symposia (minstens drie per jaar), waarvoor steeds zoveel mogelijk weten-

schappers van niet-coramunistische huize worden uitgenodigd» Nog onlangs,

op 26 en 27 september j.l-, vond in Wenen een IlV-symposium over "De rol

van de massamedia bij de vredes-en ontwapeningsopvoeding en het naleven

van mensenrechten1* plaats *) •
i' '•""

Het Internationale_Vredesbureau

Het Internationale Vredesbureau (IVB) te Genêve kent een lange geschieden

Een bureau van die naam werd in 1892 in Rome opgericht en vormde inder-

tijd het centrum van de vele vredesorganisaties die na 1870 in Europa

') Dit symposium werd mede georganiseerd door de UNESCO, hetgeen eens
te meer aangeeft, dat de pogingen van het internationale communis-
tische mantelwezen om samen met VN-organen initiatieven te ont-
plooien, langzamerhand vrucht beginnen af te werpen.



en Noord-Amerika waren ontstaan* Het verhuisde in 192A- naar Genève.

Pogingen het inmiddels ingeslapen bureau na de Tweede Wereldoorlog

nieuw leven in te blazen faalden totdat het niet-commuaistische ILCOP

(Internationaal Verbindingscomité van Vredesorganisaties) in 1962 tot

heroprichting van het IVB overging.

Bij het IVB zijn diverse internationale pacifistische organisaties aange-

sloten en het bureau heeft nationale raden in Japan, Oostenrijk, Frankrijk

West-Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en Qroot-Brittanie. Het onafhanke-

lijke bureau moet als een belangrijk belnvloedingstarget van de WVR en

derhalve ook van het IIV gezien worden. Yan werd vernomen

dat de WVR, die ook een kantoor in Genève'heeft, een van de leden van

zijn secretariaat speciaal met die opdracht heeft belast. Dat de pogingen

zoveel mogelijk invloed op het IV3 uit te oefenen niet geheel zonder

succes gebleven zijn, moge blijken uit het feit, dat de WVR erin is

geslaagd twee prominente IVB'ers - de bekende Ier , die

president is van het IVB, en de Britse IVB-voorzitter

de functie van vice-president van een WVH-sub-organisatie, het IUT (Inter-

nationaal Verbindingsforum van Vredeskrachten}»te doen aanvaarden.


