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BULGAARSE BOERENPARTIJ HOUDT 35STE PARTIJCONGRES

Het 35ste partijcongres van de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie (BZNS), dat
van 19 tot 21 mei jl. in Sofia werd gehouden, heeft duidelijk gemaakt dat de
Unie zich ook in de komende jaren actief zal bezighouden aet het uitdragen van
de Bulgaarse en Sovjetrussische visie op kwesties van vrede en veiligheid. De
aanwezigheid van 126 agrarische organisaties en politieke partijen uit 84
landen op het congres en bij de daaropvolgende conferentie "For Triumph of
World Peace and Security" vormde een goede afspiegeling van de internationale
activiteiten van de BZNS. Dat de toespraak» die de Bulgaarse staats- en
partijleider Todor ZH1VKOV tijdens deze door de BZNS georganiseerde
conferentie heeft gehouden, vervolgens in New York is uitgegeven als officieel
document van de Verenigde Naties, is door de Bulgaarse propaganda aangegrepen
als bewijs voor de internationale waardering voor de "vredespolitiek" van de
Volksrepubliek Bulgarije.
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BULGAARSE BOERENPARTIJ HOUDT 35STE PARTIJCONGRES

In het Alexander Stambolisky Memorial Home in Sofia vond van 19 tot 21 mei Jl
het vijfjaarlijkse congres plaats van de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie
(BZNS), de enig toegestane politieke partij in Bulgarije naast de
communistische partij (BCP). Zoals gebruikelijk vond dit congres kort na
afsluiting van het (13de) BCP-congres plaats. Eerder* is reeds uiteengezet hoe
de Unie zich ten onrechte afficheert als een onafhankelijke politieke partij
met een grote politieke traditie. Tijdens het 35ste congres bleek opnieuw dat
de Unie in de praktijk totaal is onderworpen aan de BCP. Petur TANCHEV, eerste
secretaris van de BZNS, liet in zijn openingstoespraak niet na zich te scharen
achter de besluiten van het 13de congres van de BCP. Met onder zijn gehoor
Bulgarijes eerste man Todor Zhivkov en de voltallige BCP-top, alsmede een
CPSU-delegatie onder leiding van Ivan MOZGOVOY, lid van het CC-CPSU en
secretaris van het CC van de communistische partij in de ükraine, prees
TANCHEV tevens de resultaten van het 27ste CPSU-congres en de buitenlandse
politiek van de CPSU.

Lid van het Politburo Chudomlr ALEKSANDROV sprak namens de BCP tot de
verzamelde BZNS-leden en benadrukte het belang van de internationale
activiteiten van de BZNS ten behoeve van de wereldvrede. Het internationale
aanzien dat de BZNS geniet, moet volgens ALEKSANDROV benut worden om de
"vredelievende buitenlandse politiek van de Volksrepubliek Bulgarije uit te
dragen" en hij noemde In dit verband het streven naar een kernwapenvrije zone
op de Balkan, het verwijderen van alle chemische wapens van de Balkan en de
herleving van het proces van détente.

Om het Internationale prestige dat de BZNS zou bezitten aan te tonen, pronken
de "boeren" graag met de talrijke contacten die de Unie heeft gelegd met
agrarische organisaties en politieke partijen uit alle continenten. Het
Bulgaarse persbureau BTA meldde dan ook dat het BZNS-congres werd bijgewoond
door 126 partijen en organisaties uit 84 landen. In 1981 bedroeg dit aantal
112, zodat geconcludeerd kan worden dat het aantal contacten in de afgelopen
vijf jaar geen explosieve groei meer heeft doorgemaakt, in tegenstelling tot
de jaren zeventig, toen de BZNS zich voor het eerst nadrukkelijk op het
internationale podium meldde.

Overigens moesten Nederlandse politieke partijen, die vijf jaar eerder nog wel
acte de presence gaven (PPR en D66), ditmaal verstek laten gaan, omdat het
congres samenviel met de 'laatste fase van de verkiezingsstrijd voor de Tweede
Kamer in Nederland. Ook het CDA, waarmee recentelijk de eerste contacten
werden gelegd via het hoofd van de internationale afdeling van de BZNS,

, stuurde geen vertegenwoordiger.

De delegaties konden uit de mond van BZNS-leider TANCHEV onder meer horen dat
zijn partij nu 120.000 leden telt, hetgeen niet opzienbarend genoemd kan
worden want hij verzweeg dat dit ledental is gebonden aan een numerus fixus.
Was In 1981 nog 84% van de leden op de een of andere manier werkzaam in de
agrarische sector, nu is dit aantal gedaald tot 70Z. Voor TANCHEV toont dit
cijfer niettemin aan, "dat de BZNS het karakter van een boerenpartij heeft
behouden, ondanks de ingrijpende veranderingen in de socio-klassestructuur in
onze maatschappij".

*Zie FOCUS A8S/33 a en b DE BULGAARSE BOERENPARTIJ: EEN
COMMUNISTISCH LOKAAS I en II
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De behandeling van de Turkse minderheid in Bulgarije was een ander onderwerp
dat tijdens het congres aan de orde kwam. Bulgarije laat geen mogelijkeid
onbenut om zich te weer te stellen tegen Turkse beschuldigingen over gedwongen
naamsveranderingen die deze bevolkingsgroep heeft moeten ondergaan. Speciaal
voor de talrijke buitenlandse delegaties verwoordden twee gedelegeerden uit de
regio Kurdzhali nog eens de officiële lezing van de Bulgaarse regering over
deze gebeurtenissen: Bulgaarse burgers hadden vrijwillig afstand gedaan van
hun Turkse namen om zich zo te ontdoen van de laatste overblijfselen van vijf
eeuwen Ottomaanse overheersing.

Het congres besloot niet tot ingrijpende personele mutaties. Petur TANCHEV,
belangrijkste vormgever van de internationale activiteiten van de BZNS, werd
unaniem herkozen als eerste secretaris. Ook de vijf secretarissen, die deel
uitmaken van de Vaste Commissie (dagelijks bestuur), werden herkozen. Slechts

werd als voorzitter van de Controle Commissie vervangen door

De BZNS, in het verleden reeds vaak gastheer van internationale
vredesconferenties en regelmatig vertegenwoordigd op dergelijke conferenties
in het buitenland, organiseerde aansluitend aan haar congres een tweedaagse
conferentie "For the Triumph of Feace and Security in the World". Alle 126 op
het congres vertegenwoordigde partijen en organisaties namen ook deel aan de
vredesconferentie en luisterden naar een lange speech van de Bulgaarse staats-
en partijleider Todor ZHIVKOV, waarin deze de oude stokpaardjes in zijn
buitenlandse politiek weer eens van stal haalde en zich volledig schaarde
achter alle initiatieven van de zijde van de Sovjet-Unie op het terrein van
vrede en veiligheid.

Deze rede van ZHIVKOV voor de BZNS-conferentie werd volgens het persbureau BTA
in juni in New York gepubliceerd als officieel document van de Verenigde
Naties ten behoeve van de 41ste sessie van de Algemene Vergadering. Door de
Bulgaarse media werd dit aangevoerd als een bewijs voor de internationale
waardering voor de "vredespolitiek" van de Volksrepubliek Bulgarije, zoals die
wordt uitgedragen door de BCP en de BZNS.
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