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EEN VOLKENRECHTELIJK TRIBUNAAL IN BRUSSEL

Door middel van paginagrote advertenties in een aantal gerenommeerde

internationale dagbladen (o.a. Frankfurter Allgemeine Zeitung van

zaterdag 13 oktober) heeft de International Progress Organization, IPO,

half oktober de conclusies .van een internationaal tribunaal over de buiten-

landse politiek van de Verenigde Staten onder de aandacht van het West-

europese publiek trachten te brengen. Deze kostbare publicatie, die

nodig was omdat het tribunaal afgezien van een summier berichtje in

Neues Deutschland geruisloos dreigde te passeren, geeft een indicatie van

de grote propagandistische waarde die blijkbaar door het vrijwel onbekende

IPO aan de uitkomsten van dit evenement wordt toegekend.

Uit de advertentie zou moeten blijken dat het tribunaal, dat van 28 tot en

met 30 september in Brussel plaatsvond, het buitenlandse beleid van de

huidige Amerikaanse regering heeft 'getoetst1 aan de regels van het Inter-

nationale Recht. Niet alleen de volkenrechtelijke aspecten van het beleid

ten aanzien van gebeurtenissen in spanningsvelden over de gehele wereld

kwamen ter sprake, ook werd de legitimiteit van de Amerikaanse defensie-

politiek in twijfel getrokken.

Het tribunaal zou tot de conclusie zijn gekomen dat het Amerikaanse buiten-

landse beleid herhaaldelijk op gespannen voet staat met het internationaal

recht, en het deed daarom een beroep op de Veiligheidsraad van de Verenigde

Naties zich in die zin uit te spreken. Waaraan werd toegevoegd dat indien

de Verenigde Staten van hun vetorecht in de Veiligheidsraad gebruik zouden

maken, de zaak zou moeten worden overgedragen aan de Algemene Vergadering,

'•zodat alle leden van de wereldgemeenschap hun afkeuring over de Amerikaanse

schendingen zouden kunnen uitspreken".
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Wie of wat er schuilgaat achter het IPO laat zich raden. Hoewel

van het IPO nauwelijks meer bekend is dan dat het in Wenen zetelt,

wijst de nadrukkelijke aanwezigheid van een flink aantal kopstukken

uit sferen rond de Wereldvredesraad evenals de uitgesproken eenzijdige

benadering op zijn minst op een sovjetvriendelijke houding. Het

tribunaal past in het streven van de Wereldvredesraad om internationaal

politieke kwesties en zaken van vrede en veiligheid, waaronder ook

de plaatsing van kruisraketten bijvoorbeeld, juridisch te toetsen en

propaganda te bedrijven met de uitkomsten van dergelijke bijeenkomsten.

Ook het gewicht dat aan de Algemene Vergadering, waarin de westerse

wereld een zeer kleine minderheid vormt, wordt toegekend is karakteris-

tiek. Uit andere publicaties is gebleken dat in de nabije toekomst nog

meer van dergelijke, al dan niet volkenrechtelijke tribunalen zullen

plaatsvinden, waarbij ook op Nederlandse betrokkenheid gerekend mag

worden.


