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BIJEENKOMST VAN OOST- EN WE3TEUROPESE JONGEREN IN NEDERLAND

Van 15 tot en net 1? oktober a.s. zal in Nederland de conferentie

"Dialoog van Europese jongeren en studenten over vrede en ontwapening"

plaatsvinden. Deze bijeenkomst vormt voor 19&2 het hoogtepunt in de

reeks van ontmoetingen tussen Oost- en Westeuropese jongerenorganisaties

die worden georganiseerd in het kader van de "pan-europese jongeren- en

studentensamenwerking". De dialoog-conferentie zal aan de internationale

communistische mantelorganisaties die op dit terrein actief zijn opnieuw

aanknopingspunten bieden voor beïnvloedingsactiviteiten.

Ook van Oostblok-inlichtingendiensten mag belangstelling voor de bijeenkomst

verwacht worden.



BIJEENKOMST VAN OOST- EN WESTEUROPESE JONGEREN IN NEDERLAND

De pan-europese samenwerking

In oktober 1980 vond in Budapest een bijeenkomst plaats, waarop jongeren-

organisaties uit Oost- en West-Europa een onderhandelingsproces dat jaren

in beslag genomen had afsloten met het vaststellen van een "raamwerk" voor

pan-europese jongeren- en studentensamenwerking.

Aan de totstandkoming van die samenwerking werd van Oosteuropese zijde veel

waarde gehecht.Immers, internationale communistische mantelorganisaties

rekenen het tot een van hun voornaamste doelstellingen een zo hecht mogelijk

samenwerkingsverband tot stand te brengen met niet-communistische organisaties*

Komt zo'n samenwerkingsverband tot stand,dan kan dit voor hen grote voordelen

bieden omdat zij in vergelijking met hun westelijke gesprekspartners beschik-

ken over een veel strakker opgebouwde organisatiestructuur en bovendien

kunnen rekenen op uitgebreide (ook financiële) steun van de diverse Oostblok-

overheden.

Gelet op het bovenstaande mag de totstandkoming van de Budapester "raamwerk"-

overeenkomst een succes voor de internationale mantelorganisaties op het

terrein van jongeren en studenten(respectievelijk de Wereldfederatie van

Democratische Jongeren, VTFDJ, en de Internationale Unie van Studenten, IUS)

genoemd worden. Met name de WFDJ had zich uitermate ijverig betoond tijdens

het onderhandelingsproces, hetgeen mede tot gevolg had dat de MIOT, de

Hongaarse jongerenorganisatie - en lid van de eveneens in Budapest(l)

zetelende wTDJ - voorlopig het secretariaat van het pan-europese samen-

werkingsverband kreeg*

Aan Westeuropese kant was de CENÏC, de Council of European National

Youth Committees, de voornaamste onderhandelaar. Bij de CENYC zijn

aangesloten de nationale jeugdcomité's van de westerse en neutrale

landen in Europa. Deze jeugdcomité's vormen de nationale koepel-

organisaties van de in de respectieve landen actieve jongerenorganisaties*

In Nederland heet de nationale koepel NPIJ, het Nederlands Platform

Internationaal Jongerenwerk. Het NPIJ bundelt de internationale relaties

van de jongeren-organisaties van vrijwel alle politieke partijen, de

organisaties voor jeugd- en jongerenwerk en de organisaties van werkende

jongeren. Het NPIJ neemt binnen de CENYC een vooraanstaande positie in,

hetgeen o.a. tot uitdrukking komt. in het feit, dat nadat een Nederlander

twee jaar lang de CENYC-voorzittershamer had gehanteerd, tijdens het in

- 2 -



- 2 -

juni 1981 gehouden congres toch opnieuw een Nederlander tot lid van

het CENYC-bureau (=dagelijks bestuur) werd verkozen.

Vele_ontmoetingen

De Mraamwerk"-overeenkomst heeft tot gevolg gehad, dat vertegenwoordigers

van Oost- en Westeuropese jongerenorganisaties elkaar sindsdien met grote

regelmaat ontmoeten.

Een maal per jaar vindt er in het kader van de pan-europese samenwerking

een zogeheten consultatieve vergadering plaats, waarop de voortgang van de

samenwerking besproken wordt en nieuwe plannen worden gemaakt. Tussentijds (2 è.

3 keer per jaar) vergadert de consultatieve follow-up groep, die de uitvoering

van de besluiten van de vorige consultatieve vergadering controleert en de

eerstvolgende consultatieve vergadering voorbereidt. Verder zijn er diverse

werkgroepen ingesteld (o.m. op het terrein van milieuvraagstukken en dat van

de nieuwe internationale economische orde) die wisselend maar ook minstens

een maal per jaar bijeenkomen, terwijl bovendien jaarlijks een grote mani-

festatie op touw gezet wordt, waarvoor een voorbereöingswerkgroep ook nog

weer eens enige malen bijeen moet komen.

Kortom, met grote frequentie biedt het "raamwerk" Oosteuropese jongerenorgani-

saties en de hen overkoepelende internationale mantels de gelegenheid

gebruik te maken van de natuurlijke voorsprong die zij (qua organisatie-

structuur In organiserend vermogen) op hun westerse partners hebben. De

ontmoetingen vinden beurtelings in een Oost- en een Westeuropees land plaats,

waarbij Nederland opvallend vaak aan de beurt komt, naar alle waarschijnlijkheid

als gevolg van de internationale gerichtheid van Nederlandse jongerenorgani-

saties én de daarmee samenhangende vooraanstaande rol in het overleg.

De dialoog-conferentie

Zo zal de belangrijkste gebeurtenis in het kader van de pan-europese jongeren-

en studentensamenwerking van dit jaar ook in Nederland plaatsvinden. Het

wordt een conferentie getiteld "Dialoog van Europese jongeren en studenten

over vrede en ontwapening". De conferentie zal van 15 tot en met 1? oktober

a.s. worden gehouden. Het is nog niet bekend welke Nederlandse plaats als

conferentieoord zal dienen»

Dat de bewapeningsproblematiek opnieuw het centrale thema is op een conferent:

waarbij het internationale mantelwezen betrokken is, is op het eerste gezicht

niet verbazingwekkend. Het ondersteunen van de buitenlandse Sowjetpolitiek
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op dat terrein is immers al de laatste vijf jaar het hoofdthema van het

gehele pro-Sowjetbeïnvloedingsapparaat. Toch zal de conferentie van

Oosteuropese zijde niet met de volle honderd procent vertrouwen tegemoet

gezien worden. De laatste grote manifestatie van jongeren met een verge-

lijkbaar thema - het van 19 tot 23 januari 1981 in Helsinki gehouden

Wereldforum van jongeren en studenten voor vrede, ontspanning en ontwapening -

verliep voor de toen nauw bij de organisatie betrokken ¥FDJ en IÏÏS niet geheel

gunstig» Zo moesten zij toelaten, dat in het slotdocument het terugtrekken

van alle buitenlandse troepen uit Afghanistan werd geëist, op een wijze die

niet geheel past in de Sowjet-buitenlands-politieke redenatie.

Zeker nu voor de naderende bijeenkomst de organisatie volledig in westerse

handen is - CENYC en NPIJ dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid -

mag verwacht worden dat minstens enige voor het Oostblok kritische noten

gekraakt zullen worden.

Het nut

Desondanks wordt met enthousiasme door met name de WFDJ naar de conferentie

toegewerkt. Op de dezer dagen (van 20 tot 22 augustus in Finland) te houden

laatste voorbereidingsbijeenkomst voor de dialoog-conferentie zal dat zonder

twijfel opnieuw blijken. Dit enthousiasme laat zich slechts verklaren door

het op langere termijn voor het Oosteuropese propagandawezen te verwachten

nut van het samenwerkingsverband als geheel en de toespitsing op het thema

"vrede en ontwapening'1 in het bijzonder.

Voor de van 15 tot en met 17 oktober a.s. in ons land te houden bijeenkomst

mag dan ook een verhoogde activiteit van Oosteuropese beïnvloedingsinstanties

verwacht worden. Het is bekend dat op dat terrein naast de afdelingen buiten-

land van de diverse Oosteuropese partijen ook de Oostblokinlichtingendiensten

actief zijn. Daarenboven zal tet bijeenkomen van naar schatting zo'n 150 jonge-

ren die allen enige bestuursverantwoordelijkheid dragen binnen hun organi-

saties ook uit andere dan beïnvloedingsoverwegingen voor Oostblokinlichtingen-

diensten (o.m. talent-spotting) uitermate interessant zijn.


