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Mr. A83/005 11 februari 1983

MIEDVE PLANNEN VAM DE GENERAALS

Op 22 «n 23 januari j.l. Tond in W*nen w«er ««n ontmoeting plaats Tan

leden Tan de groep "Generaals Toor de Vrede". Op die bijeenkomst werden

actieplannen Toor het koaende Jaar besproken. In de plannen blijkt een

centrale plaats te zijn ingeruiad Toor deelnaae aan door de Wereldvredes-

raad georganiseerde conferenties.
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HIEUVE PLANNEN VAM DE QENEBAALS

In het weekend van 22 «n 23 januari j.l. vergaderden in Wen«n enkele

leden van de groep "Generaals roer de Vrede en Ontwapening11. Dit samen-

werkingsverband Tan buiten-dienst-generaals en -admiraals vit negen

verschillende NATO-landen telt momenteel veertien leden. Bet initiatief

tot het vormen van de groep werd genomen op het in september 1980 door de

Wereldvredesraad (VVR) georganiseerde "Wereldparlement van Volkeren voor

de Vrede" in Sofia. De belangrijkste gezamenlijke activiteiten waren sinds-

dien het publiceren van het boek "Generale fur den Frieden" (juni 1981),

het opstellen van een memorandum (presentatie: november 1981, D«n Haag), het

houden van een Weense werkbespreking (februari 1982) «n het uitgeven van een

verklaring naar aanleiding van de tweede buitengewone zitting van de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties over ontwapening (pers-conferentie: juni

1982f Bonn).

Daarna werd het wat stil rondom de ex-generaals. Bet plan om in het najaar vai

1982 een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de groep en collega's uit

het Oostblok te organiseren is om vooralsnog onbekende redenen niet ten

uitvoer gelegd. Het was daarom na een periode van betrekkelijke stilte dat

vorige maand in Wenen de tweede Weense werkbespreking werd gehouden. Net als

bij eerdere samenkomsten werd een verklaring opgesteld, ditmaal gericht aan

de Booms-katholieke bisschoppen in de Verenigde Staten, waarin werd uitge-

sproken dat "het opstellen van het herderlijk schrijven tegen het dreigende

gevaar van een kernoorlog, als een waardevolle bijdrage ter afwending van

een nucleaire catastrofe gewaardeerd11 werd. Voorts kon de Oomteuropese

pers uit uitlatingen van deelnemers aan het Weense beraad weer enige opmer-

kingen selecteren die van begrip voor het Sowjet-standpunt met betrekking

tot de kernwapenproblematiek getuigden. Dat begrip richtte zich in het

bijzonder op de kort tevoren gelanceerde Oosteuropese voorstellen ter

zake ').
Uit de bespreking van de plannen voor ••* komende jaar kon worden afgeleid

dat de "Generaals voor de Vrede" een belangrijke bijdrage willen gaan

leveren aan het welslagen van de "Wereldassemblee van volkeren voor de

vrede en het leven, tegen de kernoorlog", een groots wereldvredeacongrea

dat door de WVR wordt voorbereid. Bij die gelegenheid (15-19 juni a.s. in

Praag) zullen ex-militairen uit Oost en West in een aparte vub-groep met

elkaar vergaderen.

Daarna zullen de generaals zich richten op hun deelname aan de "Tweede

•) Neues Deutsehland, 2k en 25 januari 1983.
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Veense Dialoog", die van Ik tot 1? november a.s. zal plaatsvinden. Die

"Dialoog", die als ondertitel "Internationale Conferentie voor Ontwapening

en Ontspanning" heeft Meegekregen, is een vervolg op de Dialoog-conferentie

die van 29 januari tot en «et 1 februari 1982 in Venen gehouden werd. Net

als toen treedt voor de "Tweede Veense Dialoog" het Internationale Liaison-

forum van Vredeskracttten (ILF) als initiatiefnemer op. Het ILF is een door

de VVR opgerichte en ook grotendeels door WR-prominenten bemande organisatie,

die gebruikt wordt bij pogingen on in het kader van de pro-Sowjet-beïnvloeding

ook diegenen te bereiken die door rechtstreeks van de VVR afkomstige uit-

nodigingen zouden worden afgeschrikt.

Dat de groep generaals b.d» zich zo inspant om een bijdrage te leveren aan

WR-manifestaties behoeft geen verwondering te wekken. Vier leden van de

groep zijn innig met de WVB verbonden :

, weliswaar geen WVB-lid, maar paradepaard op

menige WVR-bijeenkomst, voorzitter van de Italiaanse

"Lotta per la Pace", een organisatie waarmee zelfs de

PCI sinds kort niet meer wenst samen te werken omdat

een te uitgesproken pro-Sowjet-koers vaart;

, viee-president van de WVB, ex-

president van Portugal;

, lid van de VVR, lid van het Nationaal

Bureau van de Franse "Mouvement de la Paix", een PCF-

mantelorganisatie, en

, lid van de VVR, voorzitter van het

Qriekse comité tegen buitenlandse militaire bases, vice-presi-

dent van de KEDTE (het met de VVR verbonden Griekse comité

voor Internationale Ontspanning en Vrede).


