
87Ü205 161

[BVD-SBP rapportage over internationale ontwikkelingen
feiten en achtergronden die van betekenis
kunnen zijn voor de binnenlandse veiligheid

A87/OC4 C0204294S 29 januari 1987

OPRICHTING SGDP̂ COMITE GEPENSIONEERDE GENERAALS VOOR DE VREDE

Onlangs is bekend geworden dat op 25 december 1986 in Moskou binnen het ver-
band van het Sovjetvredescomite (SCDP) een "Comité van Gepensioneerde Sovjet-
generaals en Admiraals voor X'rede en Ontwapening" (SCDP-Publïc Coramission of
Soviet Retired Generals and Admirals for Peace and Disarmatnent) is opgericht.
Volgens het Sovjetrussische propajjandastation Radio Peace and Progress op 2G
december is daarmee organisatorisch vorm gegeven aan een groep die al langer
op dit gebied actief was. Pit feit werd van belang genoemd omdat daardoor niet
alleen organisatieproblemen uit de wereld worden geholpen, raaar ook omdat
hiermee iets wordt toegevoegd aan de activiteiten zoals die in het verleden
werden ontplooid. Zonder twijfel zullen als gevolg daarvan - aldus de radio-
uitzendin^ - voormalige militairen met professionele bekwaamheden neer actief
fctj het werfc van. cue vredesüeweg.itig votcten betrofcfcen. d!an voortieeo. (iet geval
was.

Voorzover bekend telde het nieuwe comité bij de oprichting negen leden, van
wie de 68-jarige Vadim MAKAREVSKIV (generaal-majoor L.Ü., Candidaat Militaire
Wetenschappen, lid-SCDP-Disarmaroent Commission) benoemd werd tot Coördinator
voor 1987. Van vier anderen is bekend dat zij deel uitmaken van deze nieuwe
organisatie, t.w. Aleksandr SHEVCHENKO, Aleksey Kirillovich GORLEVSKIY, Boris
Dmitriyevich YASHIN en >!ikhail Abramovich MILSHTEYN. De 73-jarige YASHIN
(Schout bij Nacht bd.) is verbonden aan het Instituut voor de Verenigde Staten
en Canada, hetgeen ook geldt voor de 76-jarige (vm. luitenant-generaai)
Mikhail MILSHTEYN. Laatstgenoemde is bovendien voorzitter van de «erder al
vermelde Ontwapeningscommissie van het Sovjetvredescomite en lid van het Sov-
jetcomite voor Europese Veiligheid en Samenwerking. Volgens het persbureau
Tass hebben de leden van de nieuwe commissie gemeen dat zij hun sporen hebben
verdiend in de Tweede Wereldoorlog en dat zij allen vooraanstaande wetenschap-
pers zijn.



De nieuwe SCDP-Public Commission nam tijdens haar oprichtingsvergadering een
actieprograra aan voor de komende twee jaar. In het algemeen is het de bedoe-
ling dat (gepensioneerde) Sovjetrussische militaire leiders deelnemen aan na-
tionale en internationale campagnes ter voorkoming van nucleaire conflicten en
van oilitarisering van de ruimte en dat zij zich inzetten voor de ontwikkeling
van een internationaal veili-gheidssysteem. Er zal worden deelgenomen aan de
activiteiten van het SCDP binnen de Sovjet Unie en men is voornemens zich in
te zetten voor een versterking van de relaties met buitenlandse organisaties.
Wat dit laatste betreft staat er voor maart of april een bijeenkomst in Wenen
op het programma met de sinds 1981 bestaande groepering "Generaals voor de
Vrede", die - zoals bekend - is samengesteld uit voormalige opperofficieren
uit de NATO-^landen. Voorts is het mogelijk dat in 1987 nog een bijeenkomst
wordt gehouden met het door Gene LA ROQUÉ (<= lid "Generaals voor de Vrede")
geleide Amerikaanse Befense Information Centre.
Tijdens de oprichtingsvergadering werd nog een telegram gestuurd aan groepe-
ringen uit de westerse vredesbeweging waarin een oproep werd gedaan om in nau-
we samenwerking een bijdrage te leveren aan het scheppen van de voorwaarden
voor het veiligstellen van de vrede.

>tet de oprichting van de SCDP-Public Comraissión van "Gepensioneerde Generaals
en Admiraals voor Vrede en Ontwapening" heeft men van Sovjetzijde het kader
geschapen om de activiteiten, zoals die de laatste jaren zijn ontplooid in
samenwerking met eerder genoemde "Generaals voor de Vrede", in de toekomst nO£
effectiever te kunnen inpassen in het totaal van de Sovjetvredesactiviteiten.
Het ligt voor de hand dat deze nieuwe organisatie bedoeld is als contactpunt
voor organisaties Van oud-militairen in het Uesten zoals de "Generaals voor de
Vrede". De onderbrenging binnen het Sovjetvredescoiaite teeft in ieder geval
een betere mogelijkheid om de activiteiten van de Sovjetrussische 'vredesnili-
tairen' te coördineren met de activiteiten van andere SCDP-Public Commissions,
waarvan er voorzover dzz. bekend een zestal bestaan* Als belangrijkste kunnen
genoend worden de "SCDP-Public Comraission on Disarmament", waarvan - zoals
eerder opgemerkt - MILSHTEYN voorzitter is en die voornamelijk bestaat uit
niet-militairen, en de door Metropoliet FILARET van Hinsk geleide en voorname-
lijk door kerkelijke functionarissen bevolkte "SCDP-Public Commission on
Liaison with Religious Peace Circles".
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