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RESOLUTIE OVER SOVJETJEUGD; WAARSCHUWING AAN BUITENLANDERS

In een resolutie van het CC-CPSU is bezorgdheid geuit over het "ideologische

niveau" van de Sovjetjeugd en zijn maatregelen ter verbetering in het

vooruitzicht gesteld* Deze resolutie past in een bredere campagne, die tot

doel heeft invloeden vanuit het Westen te neutraliseren. Dit laatste zal

in het algeneen ook konsekwenties hebben voor Westerse bezoekers aan de
Sovjet-Unie en in het bijzonder voor de stroom buitenlandse jongeren die

in de zomer van 1905 het Wereldjeugdfestival in Moskou zullen bijwonen.
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RESOLUTIE OVER SOVJETJEUGD; WAARSCHUWING AAN BUITENLANDERS

Op 7 juli is in de Sovjetrussische dagbladen de inhoud bekend gemaakt

van een CPSU-CC-resolutie, waarin - aldus een omschrijving van het

persbureau TASS - een verdere verbetering van de leidende rol van de

partij binnen de communistische jeugdorganisatie Komsomol aan de orde

werd gesteld en een vergroting van het aandeel van deze jongerenorgani-

satie in de communistische opvoeding van de jeugd als noodzakelijk

werd gepresenteerd.

De 42 miljoen leden tellende Komsomol, die - zo stelt de resolutie -

"een belangrijke plaats inneemt in het politieke systeem van de Sovjet-

russische samenleving11, heeft als taak "jonge mensen op te voeden in de

geest van onbaatzuchtige toewijding aan de zaak van het communisme ... (

tot) waardevolle burgers van de Sovjetsamenlexing".De CC-resolutie acht

het in dit verband noodzakelijk dat jongeren de marxistisch-leninis-

tische wereldbeschouwing tot de hunne maken en zich onverzoenlijk

opstellen tegenover de "burgerlijke ideologie"» Zij moeten voorts

worden opgevoed" in de geest van vriendschap en eenheid met de volkeren

van de socialistische broederlanden, van solidariteit met de bevrijding,

strijd, die wordt gevoerd door de werkende klasse van de kapitalistisch'

en van de ontwikkelingslanden".

In de CC-resolutie wordt er met nadruk op gewezen dat het Centraal

Comité van de Komsomol in samenwerking met de vakbonden, met plaatse-

lijke bestuursorganen en met maatschappelijke organisaties grote

aandacht moet schenken aan de vrijetijdsbesteding van de jeugd. Er

moet voor worden gezorgd dat jongeren zich bezighouden met opbouwende

activiteiten, die hun fysieke, esthetische en politieke ontwikkeling

bevorderen. In de vrijetijdsbesteding en recreatie zal aandacht geschon-

ken moeten worden aan "ds ideologische verrijking" van de jeugd»

In de door het persbureau TASS verspreide bekendmaking wordt erop gewezt

dat veel jongeren "onverschilligheid tegenover werk, individualisme en

gebrek aan discipline" vertonen en wordt "blinde imitatie van Westerse

mode-uitingen" aan de kaak gesteld. Volgens de CC-resolutie doet het

kader van de Komsomol daar te weinig tegen. Het is tijd om "een betrouv-



bare dam op te werpen tegen de invloed van de bourgeois massa-

cultuur" .

Het uitbrengen van deze CC-resolutie past in een ruimere re-ideologi-

seringscampagne binnen de Sovjet-ïïnie, die tot doel heeft kwalijke

invloeden vanuit het Westen tegen te gaan. Daarin passen ook nieuw

uitgevaardigde wetten, die erop gericht zjjn alle niet door de autori-

teiten goedgekeurde contacten tussen Sovjetburgers en Westerlingen

uit te bannen. Dat deze campagne ook zijn konsekwenties kan hebben

voor naar de Sovjet-ïïnie reizende buitenlanders is recent duidelijk

gemaakt in een artikel in het jongerenblad Moskovski Komsomlets.

Daarin werd het "kwalijke" gedrag beschreven van een twintigjarige

studente als gevolg van haar contacten met buitenlanders. Het blad

voegde daaraan toe dat de autoriteiten streng zouden optreden tegen

buitenlandse jongeren, die volgend jaar naar het Wereldjeugdfestival

in Moskou komen en daar zouden willen proberen de "waarden van de zoge-

naamde vr^je wereld aan ons op te dringen"* Het is niet onmogelijk

dat de timing van de ideologiseringscampagne alles te maken heeft met

het door de Komsomol te organiseren festival.


