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rapportage over international* ontwikkelingen
feiten «n achtergronden die van betekenis
kunnen cijn voor de binnenlandse veiligheid

A86/03 7 januari 1986

GEZICHTSVERLIES VOOR MANTELORGANISATIES

Van 10 tot en met 13 september 1985 vond in Geneve de 16e Algemene
Vergadering plaats van de "Conferentie van Non-Gouvernementele
Organisaties (NGO's) met Consultatieve Status bij de Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC)". Aan de conferentie,
die kortheidshalve wordt aangeduid als CONGO, werd deelgenomen door 84
van deze organisaties, waaronder grote internationale communistische
mantelorganisaties als de Wereldvredesraad (WPC), de Wereldfederatie
van Democratische Jeugd (WFDY), de Internationale Unie van Studenten
(IUS), de Internationale Democratische Vrouwenfederatie (WIDF), de
Christelijke Vredesconferentie (CPC), de Internationale Associatie van
Democratische Juristen (IADL), de Organisatie voor Solidariteit met de
Afro Aziatische Volkeren (AAPSO) en het Wereldvakverbond (WFTU).

Een belangrijk agendapunt was de verkiezing van een nieuw, 20 leden
tellend bestuur van de CONGO voor de termijn van drie jaar tot aan de
volgende Algemene Vergadering. Voor de zetels in dit bestuur, dat dus
ondermeer verantwoordelijk zal zijn voor de activiteiten van de CONGO
in het politiek belangrijke Internationale Jaar van de Vrede (1986),
was door het verkiezingscomite aan de vergadering een lijst voorgelegd
met 20 kandidaat-organisaties. Daaronder bevonden zich de acht
hierboven genoemde mantelorganisaties, alsmede de nauw met de IADL
samenwerkende Unie van Arabische Juristen (UAL) en de niet zelden
samen met de mantelorganisaties optrekkende Kerkencommissie voor
Internationale Zaken van de Wereldraad van Kerken (CCIA/WCC) en
Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (WILPF).

Tegen deze onevenwichtige en politiek gekleurde kandidatenlijst werd
bezwaar aangetekend door het Internationale Verbond van Vrije
Vakverenigingen (ICFTU) en de Internationale Studentenbeweging voor de
Verenigde Naties (ISMUN), waarna de lijst werd uitgebreid met nog eens
negen kandidaten. Bovendien drongen westerse organisaties aan op een
geheime in plaats van de gebruikelijke openbare stemming, en na een
lang debat kregen ze ook hierin hun zin.



Toen de uitslag van de bestuursverkiezing bekend gemaakt werd bleek
tot ieders verrassing dat de Wereldvredesraad, de WFDY en de IUS niet
herkozen waren.
Zo vlak na de euforie van het Wereldjeugdfestival in Moskou en met het
Internationale Jaar van de Vrede voor de boeg betekende dat een
gevoelig gezichtsverlies voor het communistische mantelwezen dat dan
ook heftig protesteerde en meteen de mond vol had van manipulatie. Met
name de Syrische secretaris van de IUS, Faysal MEKDAD, die ook namens
de WFDY het woord voerde, noemde het een ongelofelijke zaak dat 'de
organisaties die alle jongeren ter wereld vertegenwoordigen'
gepasseerd waren en hij drong aan op hertelling. Omdat echter de
Sovjetvertegenwoordigers de juistheid van de uitslag niet in twijfel
trokken kwam het daar niet van, zodat in het nieuwe bestuur van de
CONGO "slechts" vijf mantelorganisaties zitting hebben, die bovendien
pas op de 10e, 13e, 17e, 19e en 20ste plaats gekozen werden. De CPC,
IADL en de UAL nemen voor het eerst plaats achter de tafel, voor de
AAPSO, WIDF en WFTU betekent het een herverkiezing.

Voor Romesh CHANDRA, de president van de Wereldvredesraad, was de
uitslag des te pijnlijker gezien zijn optreden als vice president van
de CONGO, vice president van de NGO-Speciale Commissie voor
Ontwapeningsvraagstukken en voorzitter van de NGO-Commissie inzake
Rassisme en Dekolonisatie. De uitslag werd door waarnemers dan ook
vooral beschouwd als een motie van wantrouwen aan het adres van
CHANDRA, die geruisloos de zaal verliet.

Tot nieuwe president van de CONGO werd zonder tegenkandidaten gekozen
de Pool Marek HAGMAJER, algemeen secretaris van de Wereldfederatie van
Verenigde Naties Verenigingen (WFUNA). Naar verluidt zou HAGMAJER, die
ook bij westerse organisaties enig krediet heeft, een gereserveerde
houding innemen jegens CHANDRA. Van bevriende zijde werd echter
vernomen dat de WFUNA, die een grote rol speelt bij de organisatie van
het Wereldvredescongres dat in oktober van dit jaar in Kopenhagen
gehouden zal worden, in belangrijke mate is geïnfiltreerd door de
Wereldvredesraad.

Tijdens de Algemene Vergadering waren het, evenals op het NGO-Forum 85
naar aanleiding van de Verenigde Naties Vrouwenconferentie in Nairobi,
juli 1985, vooral de Joods-Amerikaanse vertegenwoordigers die het
felst van leer trokken tegen de communistische invloed in de CONGO en
ook hier vroegen om meer aandacht te gaan besteden aan Mensenrechten
en Emancipatievraagstukken. Niettemin moet geconstateerd worden dat de
mantelorganisaties en hun bondgenoten relatief oververtegenwoordigd
blijven in de CONGO.

De twintig organisaties die tot aan de 17e Algemene Vergadering in het
bestuur zullen zijn vertegenwoordigd zijn, in volgorde van het aantal
op hen uitgebrachte stemmen,
1 AMNESTY INTERNATIONAL
2 WORLD JEWISH CONGRESS
3 ANTI-SLAVERY SOCIETY
4 INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
5 INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE TRADE UNIONS
6 INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN
7 PAX ROMANA
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8 WORLD VETERANS FEDERATION *
9 INTERNATIONAL ALLIANCE OF WOMEN
10 AFRO ASIAN PEOPLES' SOLIDARITY ORGANISATION (AAPSO)
11 MUSLIM WORLD LEAGUE
12 ASSOCIATED COUNTRY WOMEN OF THE WORLD
13 CHRISTIAN PEACE CONFERENCE (CPC)
14 CHURCH COMMISSION FOR INTERNATIONAL AFFAIRS/WORLD COUNCIL OF

CHURCHES (CCIA/WCC)
15 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS (IADL)
16 BAHA'I INTERNATIONAL COMMUNITY
17 WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM (WILPF)
18 UNION OF ARAB LAWYERS (UAL)
19 WOMEN'S INTERNATIONAL DEMOCRATIC FEDERATION (WIDF)
20 WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS (WFTU)

*Van Oosteuropese zijde werd grote belangstelling getoond voor
het 18e Congres (in november jl. in Rotterdam) van deze
organisatie die geen leden heeft in de socialistische wereld.
Er waren gastsprekers uit Polen, Hongarije en Bulgarije en
vertegenwoordigers van de Roemeense en Bulgaarse ambasade h.t.l.
verzamelden zoveel mogelijk verslagen en ander conferentie-
materiaal.
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