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AANLOOP HAAR HET TWAALFDE WERELDJEÜGDFESTIVAL 1983 IN MOSKOU

Met de oproep van het Bureau van de Wereldfederatie van Democra-

tische Jeugd, WFDJ,*)aanalle bij haar aangesloten en bevriende

organisaties om voorbereidingen te gaan treffen voor de viering

van het Wereldjeugdfestival, WFJ, is het startschot gegeven voor

de aanloop naar dit evenement dat in de zomer van 19&5 in Moskou

zal plaatsvinden.

Het doel van het festival, dat sinds 19^7 nu voor de twaalfde maal

wordt georganiseerd, is om gedurende ruim een week duizenden

jongeren uit vrijwel de gehele wereld samen te brengen onder de

leuze "Voor anti-imperialistische solidariteit, vrede en vriend-

schap", als massieve steunbetuiging aan de 'vredelievende politiek'

van de socialistische staten.

Het Wereldjeugdfestival kan beschouwd worden als het regelmatig

terugkerend hoogtepunt van de activiteiten van de WFDJ en de Inter-

nationale Unie van Studenten, IUS. De cyclus van festivals is op

initiatief van de WFDJ begonnen en de WFDJ speelt sindsdien ook naar

eigen zeggen, een actieve en initiërende rol bij de voorbereiding en

uitvoering van de bijeenkomsten. Bovendien beschouwt de WFDJ de verdere

ontwikkeling van de festivalbeweging als een van haar voornaamste taken,

Formeel is de voorbereiding in handen van een internationaal voorberei-

dingscomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van jeugdorgani-

saties uit het Sovjetblok.

In de propaganda van de WFDJ speelt het WJF een belangrijke rol in

de strijd van de jongere generaties voor werk, onderwijs en deel-

name aan het sociale en politieke leven, en moet het mede bezien

worden als een uiting van solidariteit met al diegenen die in

Afrika, Azië en Latijns Amerika vechten voor 'democratie en sociale

vooruitgang'.

Over de politieke stellingname van de organisatoren en het merendeel

van de deelnemers wordt nauwelijks geheimzinnig gedaan: het twaalfde

WJF vindt volgens de oproep plaats 'in een periode van grote interna-

tionale spanning, waarin de meest agressieve krachten van het imperialic

met de regering van de Verenigde Staten voorop, de wapenwedloop aanwakkc

ren en de mensheid naar de rand van een nucleaire catastrofe drijven'.

*) De WFDJ is, evenals de nog te noemen
IUS. een communistische manteloreanisatie.
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De voorspelling van de WFDJ is dan ook dat, nu het festival voor de

tweede keer in Moskou gehouden wordt, 'de jeugd van de wereld van

de gelegenheid gebruik zal maken om zich te oriënteren op de niet-

aflatende strijd voor de vrede, tegen de bewapening en voor ontspanning

zoals die door de Sovjet-ïïnie gevoerd wordt*.

Teneinde de organisatie van het WJF binnen het gewenste communistische

kader te kunnen houden en ongewenste aanwezigheid van dissidente jon- •

geren zoveel mogelijk uit te sluiten wordt als festivalstad meestal

«en hoofdstad van een land uit let socialistische blok gekozen : 19̂ 7 -

Praag; 19̂ 9 - Boedapest; 1951 - Oost Berlijn; 1953 - Boekarest;

1955 - Warschau; 1956 - Moskou; 1968 - Sofia; 1973 - Oost Berlijn;

1978 - Havanna; 1985 - Moskou» De enige twee uitzonderingen op deze "~

regel waren 1959 - Wenen en 1962 - Helsinki.

In het verleden is herhaaldelijk gebleken dat geheime diensten uit

het Sovjetblok van een dergelijke mondiale jongerenontmoeting gretig

gebruik maken om benaderingen uit te voeren, waarbij ook de Nederlandse

deelnemers niet over het hoofd werden gezien.

Zeker nu het multilaterale overleg tussen jongerenorganisaties uit het

Westen en hun 'socialistische' tegenhangers muurvast zit *), biedt het

WJF een aanknopingspunt om het contact gaande te houden. Wat voor een

soort jongerenorganisatie de westerse jeugdvertegenwoordigers dan tegen-

over zich vinden zal in een volgende FOCUS verduidelijkt worden aan de

hand van een beschrijving van de Oostduitse 'Freie Deutsche Jugend'.

Daarna zal worden ingegaan op de actuele voorbereidingen van het WJF

en de wrijvingen die er bestaan tussen de organisaties uit Oost en ~

West en die een automatische westerse deelname geenszins verzekeren.

) Zie FOCUS A83/017 d.d. 6 mei 1983.


