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WERELDCONFERENTIE OVER POSITIE VAN DE VROUW

Van 15 tot 26 juli a.s. zal in Nairobi , Kenia , een
"Wereldconferentie ter toetsing en evaluatie van de resultaten
van de UNO-dekade-van-de-vrouw" plaatsvinden. De internationale
communistische mantelorganisatie voor vrouwen , de Women's
International Democratie Federation , WIDF , is samen met de
Wereldvredesraad en de vrouwenafdelingen van andere mantelorgani-
saties evenals met de vaak nauw met de WIDF samenwerkende Women's
International League for Peace and Freedom , WILPF , al enige
tijd druk doende om op deze UNO-conferentie de positie van de
vrouw in de communistische maatschappij een zo gunstig mogelijk
perspectief te geven.

WERELDCONFERENTIE OVER POSITIE VAN DE VROUW

De conferentie die komende zomer in Nairobi gehouden zal worden
is de derde in een serie die in 1975 , aan het begin van de
UNO-dekade-van-de-vrouw , in Mexico begon met een conferentie ter
gelegenheid van het Internationale Jaar van de Vrouw. Die eerste
conferentie stond destijds in het teken van de noodzaak tot een
groter zelfbewustzijn van de vrouw.

Halverwege de dekade , in 1980 , kwam men in Kopenhagen bijeen om
te proberen een programma op te stellen voor de tweede vijf jaar
waarin de nadruk zou moeten komen te liggen op concrete acties in
het kader van de (dekade-)thema's Gelijkgerechtigdheid , Ontwik-
keling en Vrede.

De evaluatie van die acties zal een van de belangrijkste agenda-
punten zijn op de wereldconferentie van 1985. Als hul'pmiddel bij
die toetsing heeft het secretariaat van de conferentie inmiddels
een uitgebreide vragenlijst gestuurd aan alle mogelijke betrok-
kenen en lidstaten , die tesamen een beeld dienen te geven van de
vooruitgang en de overgebleven obstakels in de ontwikkeling van
de vrouw. Aan de hand daarvan zal in Nairobi ook naar de toekomst
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gekeken worden en gefilosofeerd over plannen voor de periode tot
aan het jaar 2000.

De communistische mantelorganisaties en organisaties als de WILPF
blijken druk in de weer met de voorbereiding van de wereldconfe-
rentie om ook op dit terrein de "superioriteit" van het communis-
me te bewijzen.

Zo beraadslaagde op 21 en 22 november jl. de vrouwenafdeling van
het Wereldvakverbond in Boedapest over de voorbereidingen voor
Nairobi , terwijl , lid van het presidium van het
Sovjetvrouwencomite in het tijdschrift Nieuwe Tijden uitgebreid
aandacht schonk aan de inspanningen van de WIDF ten behoeve van
deze gebeurtenis. De Wereldvredesraad is vertegenwoordigd in het
Planning Committee van Non Gouvernementele Organisaties voor deze
UNO-vrouwenconferentie en heeft een reeks voorbereidende bijeen-
komsten op de agenda staan. De eerste daarvan werd in november
1984 in Toronto gehouden.

De argumentatie van Edith BALLANTYNE , behalve secretaris-gene-
raal van de WILPF ook nog vice president van het met de Wereld-
vredesraad verbonden Internationale Liaisonforum van
Vredeskrachten, is illustratief voor de pogingen die vanuit de
communistische wereld worden ondernomen om een samenhang aan te
tonen tussen enerzijds de wapenwedloop en het gevaar van een
oorlog , en anderzijds de onderdrukking en discriminatie van de
vrouw.

Uit analyses van de WILPF zou volgens BALLANTYNE onomstotelijk
zijn komen vast te staan dat de Verenigde Staten verantwoordelijk
zijn voor de huidige crisis in de internationale verhoudingen.Ze
laat die conclusie vergezeld gaan van een dringende oproep aan
alle organisaties die zich in Oost en West inzetten voor vrede en
ontwapening om de rijen te sluiten en de onthullingen van de
WILPF over de rol van de VS te verspreiden , zodat de vredesbewe-
gingen in "de betreffende landen" hun regeringen onder druk
kunnen zetten om hun houding ten opzichte van de Verenigde Staten
te bezien. Dat is voor de positie van de vrouw buitengewoon
belangrijk want "geen gelijkgerechtigdheid (voor de vrouw) zonder
ontwikkeling , geen ontwikkeling (van de vrouw) zonder vrede , en
geen vrede zolang men (de Verenigde Staten en de Navo-
bondgenoten) doorgaat met oorlogsvoorbereiding."

Een belangrijk motief dat als een rode draad door de propaganda
heenloopt is het ontbreken van werkeloosheid in de communistische
landen (volgens de officiële pers), werkeloosheid die "als een
gesel van het moderne kapitalisme" juist het hardst neerkomt op
de ruggen van vrouwen en moeders in het westen.

De vrouwen in het westen tonen zich echter niet zo snel overtuigd
door dergelijk betogen. Dat bleek recent weer op de vierde
zitting van het "speciale comité van de Verenigde Naties voor de
beëindiging van discriminatie van de vrouw", begin februari in
Wenen.

Volgens het Russische persbureau Tass was er in Wenen een
scheiding der geesten te constateren in de internationale
vrouwenbeweging die, volgens het bericht, uiteen bleek te vallen
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in voor- en tegenstanders van een verbetering van de positie van
de vrouw . Waarmee geïmpliceerd werd dat het westen elke
positieve ontwikkeling zou tegenhouden.

Deze beschuldiging hadden de westerse aanwezigen te danken aan
hun eis dat uit de slotverklaring de frase over de dwingende
noodzaak van vrouwendeelname aan de vredesstrijd geschrapt zou
worden , en dat tegelijkertijd de feitelijke situatie van de
vrouw in de westerse wereld in een juister daglicht zou worden
gesteld.

Tass zag in deze opstelling een poging om afbreuk te doen aan "de
essentie van de sociale en economische hervormingen die in de
socialistische landen ten gunste van de vrouw waren doorgevoerd."
"Maar ondanks al de misleidingen van een aantal westerse landen
zijn de voorbereidingen voor de wereldconferentie in Nairobi in
volle gang," aldus het bericht.

Modus operandi

Gelijktijdig met de UNO-conferentie zal in Nairobi een
bijeenkomst van Non Gouvernementele Organisaties plaatsvinden
over hetzelfde onderwerp. In het verleden viel herhaaldelijk te
constateren dat communistische mantelorganisaties een dergelijke
parallelconferentie zodanig weten te domineren dat de mogelijk-
heid ontstaat in de toekomst propaganda te bedrijven met , in dit
geval, de uitkomsten van "de Nairobi-conferentie over de positie
van de vrouw" zonder dat direct duidelijk is of het daarbij gaat
om de UNO-vergadering danwei de bijeenkomst waarop de
mantelorganisaties de dienst hebben kunnen uitmaken. Op die
manier kunnen oproepen door communistische mantels vanuit de
vergaderstad makkelijk verward worden met verklaringen van de
breed samengestelde wereldconferentie.

Ter voorbereiding van de niet-gouvernementele conferentie is in
Nederland de Stichting Nairobi Initiatief opgericht die
informatie gaat verstrekken en allerlei initiatieven met het oog
op deze schaduwconferentie gaat inventariseren. Als voorbereiding
op Nairobi organiseerde de Stichting Nairobi Initiatief op 9
februari een discussiedag over het thema " Stereotiepe beelden en
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het Nederlandse
minderheden- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid" terwijl op 28
februari vergaderd zal worden over "Cultuurverschillen ter
legitimering van het overheidsbeleid".
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