
BVD / SRP - "WtMiow intinttiiiilioitwikkiliigii
B Y H / aor feiten n achtHgreiden dit m balaig

kanüi zijl mr li liüiiiliii» TiilifltU

Hr. A84/005 1 februari

HANDELSBEVORDERING TUSSEN OOST EN VEST ALS POLITIEK BREEKIJZER

Op vrijdag J februari 198*1 vindt in AnsterdaH een symposium plaats over

perspectieven voor Oost-Vest handel*

De organisatie van het symposium is in handen van de vakgroep internationale

betrekkingen en volkenrecht van de faculteit van Sociale Vetenschappen aan de

Universiteit van Amsterdam, zulks in samenwerking met een stichting inter-

nationale economische samenwerking (IHTEC).

Het symposium is een eerste resultaat van inspanningen van Oost-Europese z#d«

om door middel van handelsbevordering meer greep te krijgen op politieke

ontwikkelingen in Vest-Europa, in het bijzonder in Nederland.
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HANDELSBEVORDERING TUSSEN OOST EN WEST ALS POLITIEK BREEKIJZER

Algemeen

Sedert het voorjaar van 1983 zijn er in de Nederlandse sfeer enkele opmerke-

lijke initiatieven ontplooid ter bevordering van de Oost-West handel. Deze

initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze op het eerste oog genomen

zijn door Nederlandse burgers, maar dan wel als uitvloeisel van in Oost-

Europa gemaakte plannen.

Opmerkelijk is dat de uitvoering van deze handelsbevorderende activiteiten

in handen is gelegd van personen die in de Nederlandse politiek enige be-

kendheid hebben verworven. Niet alleen daaruit kan worden afgeleid dat met

name de Sovjets politieke oogmerken hebben met deze activiteiten. Dat blijkt

ook uit opmerkingen in deze kring dat het merendeel van de Oost-Vest handel

- volgens een opgesteld 10-jarenplan uit te groeien tot een bedrag van 500 mi:

jard gulden - gericht zal worden op die West-Europese landen, die plaatsing

van kruisvluchtwapens op hun grondgebied niet toestaan. De handel van de

Sovjet-Unie met West-Europa wordt op deze wijze een middel om West-Europese

landen in politiek opzicht weg te lokken van de Verenigde Staten van Amerika.

Niet onbelangrijk lijkt bovendien dat met name de Sovjets er in geslaagd zijn

verscheidene vooraanstaande CPN-leden van orthodoxe signatuur bij deze

activiteiten te betrekken. Deze betrokkenheid schept voor hen ook mogelijk-

heden om een loyale opstelling van de CPN ten opzichte van de Sovjet-politiek

te bewerkstelligen.

Drie_initiatieven

Het eerste initiatief voor intensivering van de Oost-West handel dook op

binnen de CPN. Kaderleden van die partij, die tevens een rol spelen in de

provinciale politiek van Noord-Holland en Groningen,namen het idee mee terug

van een bezoek aan de DDR in mei 1983.

Op 30 juni 1983 bracht een CPN-delegatie, bestaande uit Groningse CPN-politic

en de CPN-verantwoordelijke voor internationale betrekkingen , een

bezoek aan de Sovjet-ambassade 'om de mogelijkheden te peilen' voor verbeter!

van handelsbetrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Oost-Groningen. Kort daarop

werd dat onderwerp zowel door Sovjet-ambassadeur als door een CPN-

Statenlid bij het Groningse provinciebestuur aan de orde gesteld.
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Op soortgelijke wijze gebeurde dat in de provincie Noord-Holland.

Los daarvan trachten de betrokken CPN-ers in nauwe samenwerking

met functionarissen van de Sovjetambassade ook anderszins een

actieve rol te spelen in de Oost-West handel, onder meer door de

oprichting van een bedrijf, vermoedelijk een joint-venture met de

Sovjets.

In andere delen van het land wordt aan soortgelijke plannen gewerkt door

mensen die bekend staan als sympathisant van het Sovjetregiem. Zo tracht

in Limburg een voormalig lid van het Moskou-getrouwe Jongerenkontakt

voor Internationale Solidariteit en Uitwisseling, J.K.U. , in nauwe

samenwerking met de Russische Handelsdelegatie in Amsterdam, zakenlieden

te interesseren voor investeringen in en handelsbetrekkingen met de

Sovjet-Unie. Voor dat doel is een budget van een miljoen gulden beschikbaar

voor reclame doeleinden en werd een bijeenkomst voor geïnteresseerden

belegd op 12 januari j.l.

Een ander ex-JKU-lid die zichzelf omschrijft als een echte marxist-leninist

en die ook actief is in de zg. 'Dialoog van Driebergen - een samenwerkings-

verband van radicale vakbondsleden (meest van CPN-huize) en leden van CPN,

PSP, PPR en PvdA -, vormde in mei 1983 met leden van de werkgroep Communisme

en Vakbeweging van de CPN een 'werkgroep Internationale Economische Samenwerk

Doel van deze werkgroep, die op 16 januari j.l. is omgevormd tot een

Stichting Internationale Economische Samenwerking (INTEC), is de bevordering

van handelsmogelijkheden met onder andere Oost-Europa en daardoor de ver-

breding van 'het economisch draagvlak in Nederland voor een ontspannings-

poli tiek tussen Oost en West'. De stichting INTEC wil dat doel bereiken

door het verspreiden van publicaties en het organiseren van symposia,

studiedagen en voorlichtingsactiviteiten.

Het symposium voor Oost-West handel op 3 februari in Amsterdam is daarvan

een eerste voorbeeld. Via de Amsterdamse Universiteit is men er in geslaagd

vooraanstaande vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke sectoren

als medewerkers aan het symposium aan te trekken (zie bijlage). Een groot

deel van de toehoorders die aanwezig zullen zijn bestaat uit genodigden uit

de kring van de initiatiefnemers van de stichting. Tot de aanwezigen behoort

ook de heer , Ambassaderaad belast met politieke zaken van de

Ambassade van de Sovjet-Unie.
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FSW-t, Herengracht 508-510.1017 CB Amsterdam

symposium
Perspectieven voor Oost-West handel
- 3 februari 1984,10.00-16.00 uur
- Agnietenkapel

Oudezijdsvoorburgwal 231, Amsterdam (Z.D.Z.)

programma
l Inleidingen, verzorgd door:
- prof. dr. G. Junne, vakgroep Internationale

Betrekkingen en Volkenrecht,
- ing. J.H.H. Beltman, Ministehe van Landbouw en

Visserij,
- drs. H.G. van Buren, directeur Peja Holding.
2. discussie met als co-referenten:
- drs. A. van der Hek, fid van de Tweede Kamer der

Staten Generaal,
- drs. S. C. Mulder, directeur export FME,
- drs. J. van Rens, beleidsmedewerker Internationale

Zaken FNV,
- drs. J. van der Meer, Oost-West commissie IK V en

PazChristie,
- drs. B. Bos, Gedeputeerde Economische Zaken,

provincie Groningen
- drs. LP.L. Blom, Chef Kabinet Burgemeester,

Rotterdam.
Tevens zal de heer G.H Lukin, Raad van de Ambassade
van de Sowjet-Unie, informatie geven over de niet
benutte mogelijkheden in de handel met de Comecon-
landen.

verzorging
Vanaf 9.30 uur is de zaal open. De pauzes voor lunch,
koffie en thee zijn zodanig bemeten dat er ook naast de
discussie voldoende mogelijkheden zijn voor
onderlinge contacten.
De deebiemingskosten bedragen f48,- incL lunch,
aperitief, koffie etc. U wordt verzocht dit bedrag zo
mogelijk per ommegaande over te maken op postgiro
42836591 JLV. Junne/Comrnan onder vermelding van
vakgroep Internationale Betrekkingen, Symposium.

stichting internationale economische samenwerking Lo. Herengracht 508-510 020.5252628
foundation international economie cooperation 1017 CB Amsterdam .8252169


