
Nr. D85/001

B VD / SfiP ~ r|PP"ta^ over internationale ontwikkelingen
B vu / aar |8jten en achtergronden die van belang

hun» zijn voor ie binnenlandse veiligheid

3 januari 1985

INTERNATIONALE JEUGD CONFERENTIE VERSUS WERELDJEUGDFE5TIVAL

Van 6 tot en met 9 april 1985 zal in Kingston, Jamaica, in combinatie mei
het "World Youth Festival of Arts", JAMFEST '85, een Internationale Jeugd
Conferentie, IJC, worden georganiseerd. Het doel van de conferentie, is,
volgens een publicatie van het orgenisatiecornité, het bijeenbrengen vanuit
de hele wereld ven "de staatslieden, captains of industry en intelligentsia
(...) ven morgen" om te bestuderen op welke wijze de waarden van een vrije
samenleving het beste beschermd, en op vreedzame wijze gepropageerd
kunnen worden. Op langere termijn moet het resultaat zijn dat "onze demct-
cratie" over de hele wereld sterker komt te staan, aldus de IJC-nieuws-
brief. Hoewel de voorzitter ven het organisatiecomité ontkent dat de con-
ferentie bedoeld is als concurrentie voor "enig ander belangrijk evenement
in 1965" is het duidelijk dat hiermee de handschoen is opgenomen tegen
het twaalfde Wereldjeugdfestival dat op initiatief van de Wereldfede-
ratie van Democratische Jeugd, WFDJ, en de Internationale Unie van
Studenten, IUS, (twee grote internelionale communistische mantelorga-
nisaties) van 27 juli tot Z augustus 1985 in Moskou zal plaatsvinden.



INTERNATIONALE JEUGDCONFERENTIE VERSUS WERELDJEUGDFESTIVAL

Uitgangspunt ven de organisatoren

In zijn toespraken tot de eerste voorbereidende vergadering voor de
Internationale Jeugd Conferentie, midden juli 1984 , liet voorzitter Errol
ANDERSON van het Jamaicaanse Nationale Organisatie Comité enig licht
schijnen op de motieven die geleid hadden tot het plan om deze "histori-
sche vergadering" van jeugdvertegenwoordigers uit "werkelijk democra-
tische landen" bijeen te roepen. Een belangrijke overweging bleek te zijn
dat er sinds de jaren 60 bijzonder weinig gelegenheid was geweest voor
democratische jeugdorganisaties om bijeen te komen en democratische
idealen te propageren:

"Ongelukkigerwijs hadden de [jeugd-lconferenties die
wél plaatsvonden de neiging om slechts één standpunt
te ondersteunen en geen gelegenheid te geven aan
vertegenwoordigers van andere ideologiën hun ideeën
uit te dragen."

Gelijktijdig was een aantal regeringen ernstig in gebreke gebleven waar
het een effectieve wereldwijde promotie van democratische politieke
tradities betrof, zodat nu aanhangers van andere ideologiën volop
gelegenheid hadden om hun politieke ideeën te verspreiden en verbale
agressie te plegen, aldus ANDERSON, die vervolgde:

"We zien dat degenen die in democratische idealen
geloven zich voortdurend moeten verontschuldigen en
verklaringen moeten geven, terwijl anderen ons
steeds in de hoek lijken te willen drijven. Volgens mij
is het nu de hoogste tijd om daartegen in verzet te
komen en hardop te zeggen dat we in democratie
geloven, in de vrijheid van meningsuiting, het zelf-
beschikkingsrecht van volkeren, en in de mensen-
rechten. Al le ontwikkelingen, nu en in toekomst,
zullen daaraan getoetst moeten worden."



Voorwaarde voor deelname

Nadat de Verenigde Naties 1985 hadden uitgeroepen tot Internationaal
Jeugd Jaar verklaarde premier SEAGA van Jamaica in november 1963 dat
zijn land bereid was als gastheer op te treden voor een Internationale
Jeugd Conferentie. ANDERSON onderstreepte overigens dat de conferentie
niet door de Jamaicaanse overheid georganiseerd werd, maar dat de over-
heid wel alle mogelijke steun verleende en zou proberen andere regeringen
en internationale organisaties te interesseren voor het evenement. Hijzelf
was al in de Verenigde Staten, West Duitsland, Spanje, Engeland, Nigeria,
Costa Rica, Portugal en Venezuela geweest om met regeringsleiders en
jeugdorganiseties over de plannen van gedachten te wisselen. ANDERSON
liet Y/eten in totaal ongeveer 1200 deelnemers te verwachten die wet hem
betreft maar aan één voorwaarde behoefden te voldoen:

"De conferentiegangers zouden gekozen moeten
worden uit die jeugdorganisaties die werkelijk
democratische idealen nastreven. Het kan niemand
schelen of ze links of rechts zijn, of uit het politieke
midden komen, zolang ze maar democratische princi-
pes aanhangen. We moeten er voor zorgen dat de deel-
nemers bereid zijn met elkaar van mening te verschil-
len en in eerlijke discussies hun ideeën te willen
toetsen. Ikzelf zou liever geen deelnemers zien die de
èèn of andere vorm van dictatuur aanhangen."

Overigens zou in de aanloop naar de conferentie actief gezocht moeten
worden naar wegen om deelname uit een aantal gebieden op de wereld te
bevorderen: met name in grote stukken van Afrika en het Midden- en Verre
Oosten zou de animo gering zijn, terwijl er ook in Latijns Amerika enige
problemen waren, "zij het van geringere omvang". Aan het einde van de
eerste voorbereidingsconferentie werd een Internationaal Secretariaat
geformeerd, onder aanvoering van Cordon WELLS, een voormalig secretaris
van de premier van Jamaica. Dit secretariaat zou zich ondermeer moeten
gaan belasten met de selectie van deelnemers, en de redactie van zowel
een off iciële declaratie als een eindcommuniqué.



Bij verklaringen alléén zou het volgens ANDERSON echter geenszins
behoeven te blijven. Hij acht het bijvoorbeeld goed denkbaar dat op langere
termijn de conferentie zou kunnen leiden tot de oprichting van een meer
permanent lichaam dat verdere activiteiten op internationale schaal zou
kunnen entameren en dat eigen publicaties zou kunnen gaan verzorgen.

Communistische reacties OP de Internationale Jeugd Conferentie

De communistische jeugd reageerde zoals verwacht kon v/orden. In de par-
tijkrant van de Britse Communistische Partij bijvoorbeeld haalde Brian
JONES, een kopstuk van de Britse Comunistische Jeugd Liga, fel uit naar
"bepaalde kringen" die als een gevolg van het gespannen internationale
politieke klimaat zeer vijandig zouden staan tegenover het door de WFDJ in
Moskou te organiseren Wereldjeugdfestival. De Jemaicaanse regering zou
zich bij de ontwikkeling van haar plannen, volgens JONES, volledig
gesteund weten door de Verenigde Staten, die, opnieuw volgens JONES, als
onderdeel van de Koude Oorlog probeerden een sfeer van wantrouwen te
scheppen, met neme tussen jongeren uit de communistische en westerse
landen. Hij stelde echter met tevredenheid vast dat de Internationale Jeugd
Conferentie wat omvang en deelname betreft niet in de schaduw zou
kunnen staan van het Wereldjeugdfestival.

Vooruitzichten

Mogelijk zal men in de loop van 1965, tijdens of na de Internationale Jeugd
Conferentie op Jamaica, getuige kunnen zijn van de oprichting van een
westerse tegenhanger van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd
Het is daarbij zonneklaar dat met de keuze van het conferentieoord een
poging gedaan wordt jongeren in met name de Derde Wereld, die in de
internationale politieke verhoudingen kwantitatief van grote betekenis
zijn, te interesseren voor deze nieuwe jeugdbeweging: niet voor niets
noemt Jamaica zich met zekere gretigheid "kampioen van de democratie in
de Derde Wereld".
Het is echter niet zo dat een eventuele nieuwe organisatie zich één twee
drie zal kunnen meten met communistische mantelorganisaties. Het evene-
ment op Jamaica zal, als er inderdaad 1200 deelnemers komen, vrijwel in
het niet vallen bij het Wereldjeugdfestival, waar ongeveer 20.000 jonge-
ren verwacht worden. Niettemin is één en ander voor de communistische
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machthebbers een bron ven ergernis, temeer daar niet alleen sommige
westerse jeugdorganisaties zich zelfbewuster en kritischer lijken te
willen opstellen maar die trend ook zichtbaar wordt bij andere sectoren
en groeperingen in de westerse wereld. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn
dat communistische tegenpolen in sommige gevallen bereid zullen moeten
zijn tot compromissen en mogelijk zelfs de methode van de zelfkritiek
tehulp zullen moeten roepen om aanvaardbare gesprekspartners te kunnen
blijven. De Internationale Jeugd Conferentie op Jamaica zal daarom niet in
eerste instantie een bedreiging zijn voor het welslagen van het
Wereldjeugdfestival, als wel de uiting van een mentaliteitsverandering die
langzaam maar zeker in sommige kringen in het westen zichtbaar lijkt te
worden.


