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*~ VERHULDE WVR-BEMOEIENIS MET "NO STAR WARS" ADVERTENTIE

In bet hoofdstuk over de doelstellingen voor het jaar 1985 In het
actieprogramma van de Wereldvredesraad wordt de hoogste
prioriteit gegeven aan het afsluiten van een Internationaal
verdrag dat ruimtewapens verbiedt en een moratorium afkondigt op
de ontwikkeling ervan. Volgens de Wereldvredesraad moet alles op
alles gezet worden om met behulp van de publieke opinie de
Verenigde Staten onder druk te zetten om tot snelle concrete
resultaten te komen bij de ontwapeningsbesprekingen in Genêve.
Zoals bekend hangt het succes van die besprekingen mede af van
overeenstemming tussen de supermachten over de toelaatbaarheid
van onderzoek naar een ruimtelijk verdedigingssysteem, in de
volksmond "Star Wars" genoemd.

Hoe de Wereldvredesraad ook op versluierde wijze deze
doelstellingen denkt te realiseren kan geïllustreerd worden aan
de hand van een advertentie, ter grootte van een kwart pagina,

_ die op 5 juli jongstleden verscheen in de International Herald
Tribune, (zie bijlage 1) In die advertentie worden "alle

•~ vredesbewegingen (...) , alle volkeren en regeringen die zich
inzetten voor uitbanning van een kernoorlog" door 36 individuele
ondertekenaars uit de gehele wereld opgeroepen zich luider dan
ooit uit te spreken in een wereldwijde campagne tegen
"militarisering van de ruimte". Volgens de ondertekenaars van de
advertentie zou door "Star Wars" de dreiging van een kernoorlog
aanzienlijk toenemen. Ze wijzen daarbij met klem op de
hooggespannen verwachtingen die de "vredelievende volkeren en
regeringen" hebben van de Amerikaans-Russlsche besprekingen In
Genêve.

Op het eerste gezicht bestaat de groep ondertekenaars uit zeer
uiteenlopende figuren uit de gehele wereld, met de nadruk op
Europa en Noord Amerika. Onder hen bevinden zich parlementsleden
en componisten, artsen, dichters en wetenschappers en ook de
president van de Wereldvredesraad, de Indiër Romesh CHANDRA. Hij
is de enige die in de advertentie expliciet in relatie met de WVR
wordt gebracht, maar een vergelijking met dzz beschikbare
documentatie leert dat hij geenszins In voor hem onbekend
gezelschap verkeert: onder zijn 35 mede-ondertekenaars bevinden
zich niet minder dan 13 vice presidenten, 3 overige



presidlumleden en nog eens zeven gewone leden van de
Wereldvredesraad. Daarnaast zijn er dan nog eens drie die
jarenlang lid zijn geweest van de WVR, soms zelfs van het
presidium, maar in de nieuwste ledenlijst wellicht uit tactische
overwegingen niet meer zijn opgevoerd, (zie bijlage 2)

Verwacht mag worden dat de oproep in de Oosteuropese publiciteit
gepresenteerd zal worden als het zoveelste internationale appel
tegen "militarisering van de ruimte", vergelijkbaar bijvoorbeeld
met het "Appèl van Delhi" van de zes wereldleiders en oproepen
gedaan tijdens de Ueense Dialogen. En eveneens mag aangenomen
worden dat de Wereldvredesraad deze op verkapte wijze door
haarzelf geïnitieerde oproep zal "adopteren" en in haar strijd
tegen de Amerikaanse defensieplannen gebruiken als een "bewijs
van universeel verzet".



BIJLAGE 1

No «Star Wars"
Appeal to the Peoples of the World

Humanity frees the gravest dingen au life oa oui planet is threatened.
In defiance of the deariy expressed wffl of mfflkns of womcn and men of au cont-

nents and the overwhdming majority of goveraments, the U.S. preparations .for "Star
Wars" are gotng ahead relentlessly.

The jo-atfed Strategie Defence Initiative bas nothing defensive about it
lts actual purpose is to secure nudear fint-strike capabflity trom behind a space shield,

and thus threaten and dominate the wade worid- That is why, whfle speeding up the space
weapons programme, the United States has increased the rate of stockpiling strategie
ouclear weapons, of stan'oning its medium-range nudear missfles in Western Europe, and of
the production of barbarous neutron, chemicaT and other weapons of mass destruction.

The mflitarisation of outer space would mean the start of a ncw extremely dangerous
type of arms race, increasing confirontation and the threat of a global holocaust

Peoples and goveraments pledged to peace from all over the worid, welcome the
beginning of the Soviet- American negotiations in Geneva, wbich provide a great pppoituni-
ty to prevent the arms race in outer space, to stop and then reverse in on Earth, with the aim
of total elimination of au nudear weapons.

But the U.S. insistence on the implementation of its "Star Wars** plans threatens to
wreek the talks.

The "Star Wars" plans must be stopped now. The Geneva negotiations must succeed.
Wc call on all peace movements and other non-govemmental organisations, all peo-

ples and goveraments which stand for the prevention of nudear war, to raise their voices
louder than ever in a world-wide re?"p«"g" against the mih'tarisation of outer space.

If the "Star Wars** plans are not stopped today, it could be too late tomorrow.
No Star Wars! is the common call of all peace forces.
Outer space must serve peace and progress.

RAFAEL ALBERTI Poet. Writer (Spain) - TONY BENN Labour Member of Parliament; National Executire
Committet of Ubour Party (Britain) - Prof. ETTORE BIOCCA Director, Institut* of Parasrtiology, Universtty of
Rome; National Co-ordinator, Italian Scientifk Comnittee "Medlcine for Peace' (Haly) - GUY BISAHLON Deputy,
National Assembly, Quebec (Canada) - RICHARD CABORN Labour Menbet of Parliament .(Britain) - LARS
CARLZON Former Bishop of StockhoUn; Pmident, Swedi* Peaoe Council (Sweden) - ROMESH CHANDRA
President of World Peace CouncU - FRANOSCO DA COSTA GOMES Field Manhal; former President of Portugal -
Dr S. DHAWAN former Chaiiman of Space Commission (India) - JAQUES DEN1S former Member of European
Puiiament; National Bureau, French Peace Movement (Franoe) - LUIS ECHEVERR1A ALVAREZ former President
of Mexico; Director General, Centre for Socbl and Economie Studies of the Third World - ROBERTO FIESCH1
Head of Institute of Nuclear Phystet, Parma; Union of Scientists for Disannament (Italy) - GEORGY GRECHKO
Cosmonaut (USSR) - Dr HEWZ-GÜNTHER FRANKE ScientisU for Peace (FRG) - DiGEORGE IGNAT1EFF
Director General, Quebec Centxe of Educatioa; formei Ambasaador to the UN (Canada) - JOA KNOX President of
New Zealand Federation of Labour - JAMES LAMOND Labour Member of Parliament (Britain) -
Ch. MARCOPOULOS Member of Parliament, PASOK; President, KEADEA (Movement for National Independence,
Worid Peace and Disannament) - MORTTZ MEBEL Director Urotoffcal CUnic 'Charité' Humbotdt Univertity. Berlin;
Chtirmin. Committee of Physlcians of GDR for Prevention of Nuclear War (German Democratie Republic) -
KHALED MOmELDIN Secretary General, National Proptsdve Party (Egypt) - Dr JOHN MORGAN Minister
EmeritJDs; President, Canadian Peace Congres* (Canada) - EUGENE GUS NEWPORT Mayot of Berkley, California
(USA) - SAM NUJOMA President, South-West African People's Ortjanisation (Namibia) - ALFRED NZO Secretary
General. Airkan National Congres* (South Afrtea) - CAMILO OCTAVIO PEREZ Supreme Court ludge (Panama) -
JANOSH PETER Vice Speaker, Hungarian Parliament; former Foreign Minister (Hungary) - DrCAROL S. ROSIN
Pmident, Institute of Security and Co-operation in Outer Space (USA) - Prof. JAN RYCHLEWSKI Chaiiman, Outet
Space Research Committee and Committee for Peace Studies, Polish Academy of Sciences (Poland) - ILONA
SEBESTYEN President, Hungarian Peace Councfl (Hungary) - FILJFING S1SSOKO General (Mali) - MTLENA
STAMBOLIJSKA Vice President, People's Assembly (Bulgaria) - ALDO TESSIO Ambassador and Adrisoi to die
henaent ot me Republic (Argentina) - lOKIS THEODORAJOS Composer (Greece) - TOMAS TRAVNICEK Vice
Pmident, Central Committee of National Front of CSSR (Czechoslovakia) - Rt». CANON KENYON WRIGHT
General Secretary; Scottish Council of Churches (Scotland) - YUR1 ZHUKOV Deputy to Supreme Soviet; President
Soviet Peace Committee (USSR). . ' . . . . . - .



BIJLAGE 2

Van onderstaande figuren zijn in de advertentie de volgende in
dit verband veelzeggende functies verzwegen :

ALBERTI
BIOCCA
CABORN
CARLZON
COSTA GOMEZ
DENIS
ECHEVERRIA ALVAREZ
GRECHKO
IGNATIEFF
LAMOND
MEBEL
MOHIELDIN
MORGAN
NEWPORT
NUJOMA
NZO
PEREZ
SEBESTYEN
SISSOKO
STAMBOLIJSKA
TESSIO
THEODORAKIS
TRAVNICEK
ZHUKOV

WRIGHT

lid WVR
lid WVR
lid WVR
lid WVR
vice president WVR
vice president WVR ; lid CC-PCF
vice president WVR
lid WVR ; vice president Sovjetvredescomite
lid WVR
vice president WVR
lid WVR ; lid presidium DDR Friedensrat
vice president WVR
vice president WVR
vice president WVR
lid presidium WVR
vice president WVR
vice president WVR
vice president WVR
vice president WVR
lid presidium WVR
lid presidium WVR
vice president WVR
vice president WVR ; lid CSSR vredesraad
lid presidium WVR

lid van het Dagelijks Bestuur van de
Christelijke Vredesconferentie

In de ledenlijst van de Wereldvredesraad voor de periode 1983 tot
en met 1986 (gepubliceerd in het voorjaar van 1985) zijn anders
dan in vorige lijsten de volgende drie ondertekenaars niet meer
opgenomen :

BISAILLON
KNOX

MARCOPOULOS

: lid WVR tot en met 1983
: lid WVR tot en met 1983 . KNOX is in
februari 1985 gekozen tot voorzitter van het
permanente coördinerende comité van de door
het Wereldvakverbond gepropageerde "Asian
Oceanic trade union conference on
development". Met deze conferentie probeert
de WFTU haar invloed in Azië* en Oceanië te
vergroten. Voorzover bekend heeft KNOX geen
formele binding met de WFTU hetgeen hem tot
een geschikte kandidaat maakte voor het
voorzitterschap. Tegen deze achtergrond is
het niet ondenkbaar dat uit opportunistische
motieven zijn relatie met de
Wereldvredesraad niet langer openlijk wordt
toegegeven.

: lid presidium WVR tot en met 1983.
MARCOPOULOS is Grieks parlementslid voor de
regerende PASOK en president van de met de



PASOK gelieerde KEADEA vredesorganisatie. De
conferenties van de KEADEA lijken de laatst
overgebleven multilaterale bijeenkomsten van
westerse vredesbewegingen en Oosteuropese
vredesraden te zijn. De organisatoren zijn
in het verleden bepaald toegevend geweest
ten aanzien van Oosteuropese eisen met
betrekking tot uitnodigingen en
voorbereiding. Om de geloofwaardigheid van
deze conferenties in bet Westen niet verder
aan te tasten is mogelijk ook in dit geval
besloten de relatie van MARCOPOULOS met de
WVR niet meer aan de openbaarheid prijs te
geven.
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