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RELIGIEUZE VREDESCONFERENTIE IN MOSKOU (II)

Tijdens enkele bijeenkomsten van het comité ter voorbereiding van de

10 tot Ik mei a.s. in Moskou te houden religieuze wereldvredesconferentie

is komen vast te staan dat de conferentie een strak-geregisseerd en pro-

Sowjet karakter zal krijgen. Desalniettemin hebben Nederlanders die de

conferentie zullen bijwonen weten te bedingen dat zij in Moskou een eigen

geluid mogen laten horen.
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RELIGIEUZE VREDESCONFERENTIE TE MOSKOU (II)

De voorbereiding

Begin oktober vorig jaar presenteerde zich in Moskou het comité ter

voorbereiding van een "wereldconferentie van religieuze vertegenwoordigers

over het behoeden van de heilige gave des levens voor een nucleaire

catastrofe" . Ook op 7 en 8 december 19&1 en van 26 en 28 januari j.l.

kwam het voorbereidingscomitê in de Sowjet-hoofdstad bijeen. Uit wat over

deze vergaderingen bekend is geworden valt af te leiden, dat de wereld-

conferentie van religieuze vredeskrachten - van 10 tot 1*t mei a.s., in

Moskou - een strak-geregisseerd en uitgesproken pro-Sowjet karakter zal

krijgen.

De zittingen van het voorbereidingscomitê werden slechts bijgewoond door

regime-getrouwe vertegenwoordigers van kerken uit Oost-Europa alsmede door

uit eerdere pro-Sowjet-activiteiten bekende kerkelijke vertegenwoordigers

uit andere landen. Van die laatste categorie mag de Belgische Kanunnik

*) als sprekend voorbeeld genoemd worden.

Het comité ontwierp een programma en een slotcommuniqué voor de a.s.

conferentie en stelde regels vast die weinig ruimte bieden voor eventuele

wijzigingen daarin. Zo mogen deelnemers aan de conferentie straks weliswaar

amendementen bij de voorzitter indienen, maar deze heeft het recht te be-

slissen of zo'n voorstel wordt doorgegeven aan «en reeds nu aangewezen groep
r

die verantwoordelijk is voor het opstellen van de slottekst. Bovendien zal

het geheel slechts door een zeer klein aantal - naar mag worden aangenomen

**) Secretaris van het Internationale Comité voor Europese
Veiligheid en Samenwerking en lid van het presidium
van de Wereldvredesraad.
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"betrouwbare" - journalisten van nabij worden gevolgd.

Betrokkenheid internationale mantelwezen

De officiële gastheer van de conferentie is de patriarch , die hoofd

is van de Russisch Orthodoxe Kerk (ROK). , die overigens lid is van

de Wereldvredesraad, bereikte de hoogste ROK-positie na een bliksemcarrière,

die nooit zou hebben kunnen plaatsvinden zonder de goedkeuring van de

Sowjet-partijleiding. In zijn persoon en door de aan het Sowjet-bewind onder-

geschikte positie van de ROK als geheel komt al duidelijk.tot uitdrukking

dat de conferentie in het teken zal staan van de propaganda voor de buiten-

landse politiek van de Sowjet-ünie. Niet voor niets stelde al bij de

presentatie van zijn "initiatief" (in juli 1981), dat hij met zijn voorstel

de kort daarvoor gelanceerde vredesoproep van de Opperste Sowjet ondersteunde

Naast de ROK zijn ook de drie daarvoor het meest in aanmerking komende inter-

nationale communistische mantelorganisaties bij het veiligstellen van het

goede verloop van het geheel betrokken. De Wereldvredesraad ging zelfs zo

ver de conferentie in zijn actie-programma voor het jaar 1982 op te nemen in

het hoofdstuk "Deelname van de Wereldvredesraad aan gemeenschappelijke acties

en evenementen van Internationale Organisaties", een hoofdstuk waarin altijd

alleen maar acties van andere internationale mantels vermeld worden. Ook

de beide mantelorganisaties op het terrein van de religieuze vredesbeweging,

de (Praagse) Christelijke Vredesconferentie (CVC) en de Berlijnse Conferentie

van Europese Katholieken (BC), maakten er geen geheim van dat zij bij de

voorbereiding en uitvoering van de conferentieplannen uitgebreid betrokken

zijn. Op een gezamenlijke bespreking van hoge functionarissen van CVC en BC

(11 februari j.l. in Praag) werd bekend gemaakt dat beide organisaties "ac-

tief aan de voorbereiding en het succesvolle verloop" van de religieuze

wereldvredesconferentie zullen bijdragen, een formulering die duidt op een

verregaande organisatorische betrokkenheid.



Nederlandse deelname

Van het begin af aan is duidelijk geweest, dat de organisatoren veel

belang hechtten aan de komst naar Moskou van vertegenwoordigers van de

religieuze vredesbeweging in West-Europa. In dat licht bezien is het dan

ook te verklaren, dat het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), dat aanvanke-

lijk terughoudend op de uitnodiging reageerde, van , de voorzitter

van het voorbereidingscomité *), de toezegging verkreeg, dat de IKV-dele-

gatie in Moskou de gelegenheid zou krijgen zijn eigen visie naar voren te

brengen **). Hoe dat zich straks in Moskou zal blijken te verstaan met de

bovenvermelde strakke regi« - plannen, is iets dat slechts met de grootste

belangstelling kan worden afgewacht.

Namens het IKV zal in Moskou het woord gevoerd worden door de internationaal

secretaris , terwijl ook de generaal-majoor b.d. tot

de sprekers zal behoren. Over verdere Nederlandse deelname bestaat momenteel

nog geen zekerheid. Wel heeft het voorbereidingscomité, in de persoon van

, nog een poging gedaan om via kardinaal bij het Vatikaan

de toezegging van een vertegenwoordiging op hoger niveau dan aanvankelijk

aangekondigd te verkrijgen. bezocht daartoe in februari j.l. ons

land, nadat hij een visum had verkregen voor een "dienstreis naar het

Westeuropese exarchaat" van de ROK. Of hij met zijn onderneming succes gehad

heeft zal nog moeten blijken.

* ) De metropoliet van Minsk en Wit-Rusland, hoofd van
de afdeling buitenland van de ROK.

**) O.m. Het Parool, 8 december 1981 en De Volkskrant, 26 maart 1982.


