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EEN BULGAARS VREDESFONDS

Op 9 februari Haakte het Russische persbureau TASS er in een kort bericht

•leiding van dat in de Bulgaarse hoofdstad Sofia een nationaal vredes- en

solidariteitsfonds gesticht vas. Het doel van het fonds zou onder-Beer zijn

een bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen Bulgaarse organisaties

en Tredeskrachten in het buitenland bij het werk voor vrede en ontspanning

en bij de strijd tegen imperialisme, kolonialisne en racisme.

On een aantal redenen verdient de stichting van dit fonds de aandacht.

Allereerst omdat verondersteld mag worden dat met buitenlandse vredeskrachten

niet bedoeld worden de organisaties in het Oostblok die zich op dat terrein

bewegen. De vredesraden in de communistische landen vormen nl. een onderdeel

van het nationale politieke systeem en worden dan ook krachtig genoeg door

hun eigen overheid gesteund. De niet-officiele vredesgroepen daarentegen

zoals bijv. in Hongarije en de DDR, staan aan grote druk bloot en worden

voortdurend geconfronteerd met repressief overheidsoptreden zodat ook voor

hen geen Bulgaarse financiële steun verwacht kan worden. Het lijkt dan ook

voor de hand te liggen dat het in de eerste plaats de Vesteuropese vredes-

organisaties zullen zijn, die in aanmerking zouden kunnen komen voor meer

dan alleen maar morele steun.

De toevoeging dat het fonds mede wil bijdragen aan de strijd tegen het imperii

lisme, kolonialisme en racisme brengt al een duidelijke selectie met zich

mee en lijkt het aantal kandidaten voor steun te beperken tot de groep
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"progressieve" of ronduit communistische vredesorganisaties. Tot voorzitter

van het fonds is benoemd , lid van het Politburo van

het Centraal Comité van de Bulgaars» Communistische Partij en tevens lid van

de Staatsraad.

Het is niet ondenkbaar dat de Griekse vredesorganisaties KEADEA *) en EEDYE *

wegens hun activiteiten voor een kernwapenvrije Balkan en de verwijdering

Tan alle Amerikaanse bases.uit Griekenland op Bulgaarse sympathie mogen

rekenen. Maar de activiteiten van het fonds hoeven niet noodzakelijk tot de

Balkan beperkt te blijven.

Hier moet in herinnering worden geroepen de recente gemeenschappelijke ver-

klaring van een CPN-delegatie en , (lid van het Politburo en secretaris

van het CC) en , (secretaris van het CC), na afloop van het bezoek

dat de Nederlanders van 30 september tot k oktober 19&3 aan Bulgarije

brachten . Daarin heette het ondermeer dat de communisten van alle landen

zich gedwongen zagen tot nauwere onderlinge banden in de strijd voor vrede en

ontwapening, een nauwere samenwerking waartoe de CPN en de CPB op grond van g

meenschappelijke communistische idealen zich bereid verklaarden.

Nu in Nederland over een paar maanden in het parlement een beslissing genomen

zal moeten worden over het al dan niet instemmen met plaatsing van Amerikaans

kruisraketten zullen de activiteiten van sommige Nederlandse vredesorganisatie

in ds diverse landen van West- en Oost-Europa met belangstelling gevolgd worde:

Dat het bij morele steun zal blijven staat in ieder geval niet bij voorbaat v

* ) de aan de socialistische partij van gelieerde vredesorganisat
die van 6 tot 9 februari 1984 een grote conferentie hield, waaraan werd
deelgenomen door vertegenwoordigers van vredesorganisaties uit tal van la;
waaronder Nederland.

'* ) de vredesorganisatie van de Griekse orthodoxe Communistische Partij-
'buitenland'


