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NIEUWE ORGANISATIE VOOR CHINESE VRIENDSCHAPSPOLITIEK

Onlangs werd in China een nieuwe, internationaal georiënteerde rriendsehaps-

organisatie opgericht : het "Genootschap roor Internationaal Begrip van China".

Aan de hand van de eerste, nog spaarzame gegevens wordt getracht on deze

instelling, waarmee ook Nederlandse instituten, verenigingen en personen

mettertijd in contact zullen komen, te plaatsen*



NIEUWE ORGANISATIE VOOR CHINESE VSIEHDSCHAPSPOLITIEK

Op 28 september j,l, vond in Peking de officiële oprichting plaats

van een nieuwe internationaal georiënteerde Chinese vriendschaps-

organisatie : het "Genootschap voor Internationaal Begrip van China"»

Volgens de bekendmaking van het staatspersbureau Xinhua wordt het

nieuwe Genootschap "gevormd en gefinancierd door prominente personen,

wetenschappers en maatschappij-activisten uit verschillende : organisa-

ties, politieke partijen en andere sociale lichamen in China". Als

doelstelling werd genoemd : het bevorderen van wederzijds begrip en

vriendschap tussen de Volksrepubliek en andere landen* Voorzitter van

dit jongste Chinese public relationsorgaan is de 77-jarige CCP-vete-

raan , bij waarnemers meer bekend als plaatsvervangend hoofd

van de Afdeling Buitenland van de Chinese partij. verklaarde bij de

inauguratie van het Genootschap te "willen samenwerken en uitwisselin-

gen te willen organiseren met organisaties, politieke partijen weten-

schappers, prominente personen en maatschappij-activisten van andere

landen, die dezelfde wens hebben"* Xinhua stelde dat verwacht wordt

dat de organisatie zich. zal gaan bezighouden met zulke zaken als de

uitwisseling van bezoekers, de organisatie van forums en lezingen,

deelname aan internationale conferenties en beschikbaarstelling over

en weer van publicaties. Het Genootschap omvat een bestuur dat behalve

voorzitter bestaat uit vier vice-voorzitters ( , '

, en , een uit ongeveer vijf-

tig personen bestaande Raad en een onbekend aantal leden.

In zijn inwijdingstoespraak zei dat het Genootschap financieel

gedragen zal worden door de contributies van de leden van de Baad en

door regeringssubsidies. Deze wijze van financiering is voor een

communistisch land als China zeer ongebruikelijk. De kosten die aan

de voorgenomen activiteiten zijn verbonden sullen, ook al staan daar

dan misschien inkomsten tegenover (via lezingen of publicaties?), naa:

alle waarschijnlijkheid toch voor het overgrote deel voor rekening van

de Chinese staatskas komen*



De illusie echter die op deze maaier gewekt wordt, en die nog eens

wordt versterkt door het formeel ontbreken van enige organisatorische

ophanging aan de centrale regering (de Staatsraad) of de CCP, is

die van een spontane, volledig onafhankelijke en vooral pluralistische

vriendsohapsorganisatie. Teneinde die schijn in stand te houden zal

het Genootschap voor Internationaal Begrip van China dan ook in haar

externe optreden, speciaal in activiteiten buitenslands een betrekke-

lijk grote vrijheid moeten kunnen ontplooien*

Natuurlijk dient men het nieuwe Genootschap niet slechts te zien ia

het licht van de voor de handliggende aspecten van public relations,

maar tegelijkertijd ook te rekenen met de mogelijkheid van intelli-

gence via dit orgaan, dat steeds in een vriendschappelijke sfeer

hoogwaardige contacten zal cultiveren met buitenlandse experts» Juist

voor dit laatste lijkt het dan ook beter geëquipeerd dan die Chinese

instellingen welke met min of meer hetzelfde doel, maar dan als over-

heidsorgaan en toch in hoofdzaak op Chinees grondgebied, de niet puur

staats- of CCP-relaties verzorgen* Zoals daar zijn t

1. Het Chinees Volksgenootschap voor Vriendschap met het Buitenland,

dat vooral prominente buitenlandse "vrienden" en vriendschaps-

verenigingen (Vereniging Nederland-China bijvoorbeeld) ontvangt es

geleid wordt door oud-diplomaat

2. Het Chinese Volksinstituut voor Buitenlandse Zaken, dat politieke

niet communistische relaties onderhoudt, bijvoorbeeld kortgeleden

via de ontvangst van een delegatie Europarlementariërs*

Voorzitter van dit instituut is de ex-ambassadeur van Peking in

Nederland, .

3» De commissie voor Culturele Betrekkingen met het Buitenland, onde:

leiding van de ex-diplomaat en voormalig minister van Cultuur

Aangezien er van het Genootschap voor Internationaal Begrip van China

sinds de oprichting nog haast geen officiële daden te noteren zijn

geweest, zal het nog even duren alvorens een nadere beoordeling van

zijn functie en plaats in het Chinese bestel kan worden gemaakt.
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In elk geval ie in de persoen van voorzitter - door

Xinhua vel geannonceerd als "oud revolutionair, activist in

culturele kringen, Lange Hars-veteraan, voormalig Wereld Vredes-

raad-secretaris en ex-ambassadeur", maar niet als huidig plaatsver-

vangend hoofd van de CCP-CC Afdeling Buitenland - de lijn aanwezig

naar de hoogste beleidsvormende instantie op het terrein van de

Chinese buitenlandse politiek. Het hoofd van de Afdeling Buitenland,

oud-BuZa minister was dan ook de enige hoogwaardigheidsbekli

der die bij de oprichting van het Genootschap aanwezig was, zij het

"slechts" in de hoedanigheid van "vice-preraier"*

Vroeg of laat zullen Nederlandse instellingen, organisaties en indivi-

duele personen hun "begrip voor China" via dit Genootschap kunnen

verrijken. De opzet van het nieuwe orgaan rechtvaardigt althans het

leggen van contacten met het gehele maatschappelijke spectrum,van

politici tot kunstenaars, van wetenschappers tot journalisten, van

vakbonden tot zakenlieden en van vrouwenorganisaties tot studenten-

en jeugdverenigingen..

Naast de Afdeling Buitenland van de CCP zal zeker ook de CCP-CC-Afdeld

voor Verenigd Front Werk achter de schermen een belangrijk aandeel

hebben in de bepaling van de activiteiten van het nieuwe vriendschaps-

orgaan. Deze Verenigd Front Werk Afdeling, is verantwoordelijk voor d«

bevordering en het onderhouden van goede wlaties en communicatie

met belangrijke niet-communistische personen en partijen wier steun

van vitaal gewicht is voor China1s politieke en economische doel-

stellingen. Daaronder ressorteert tevens het werk onder Overzee

Chinezen.


