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

D86/13 11 december 1986.

BEZOEKEN OOSTEUROPESE ID-FUNCTIONARISSEN AAN NEDERLAND

Uit een bericht van het Bulgaarse persbureau BTA blijkt dat Dimitur STAN1SHEV,
secretaris voor buitenlandse aangelegenheden van het Centraal Comité van de
Bulgaarse Communistische Partij (BCP) en hoofd van de internationale afdeling
(ID) van het CC, op 18 november jl. voor de tweede keer dit jaar een bezoek
heeft gebracht aan Nederland. Ook in het geval van Atilla GECSE,
plaatsvervangend hoofd van het Hongaarse ID, werd pas door een melding van het
Hongaarse persbureau MTI duidelijk, dat deze eerder dit jaar in Nederland was
voor besprekingen met politici.

Van ID-functionarissen is bekend dat zij herhaaldelijk bij reizen naar het
buitenland hun ID-achtergrond pogen te verhullen. Omdat zij ook doorgaans
contacten met de pers in het gastland schuwen en een bezoek aan Nederland
dikwijls combineren met besprekingen in de andere Benelux-landen, kan niet of
pas in een zeer laat stadium worden vastgesteld dat zij in Nederland waren.

De besprekingen die de genoemde ID'ers het afgelopen jaar in de Benelux
voerden, stonden voor een belangrijk deel in het teken van het uitbouwen van
de contacten met de sociaal-democratische partijen, met name op het gebied van
vrede en veiligheid.
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BEZOEKEN OOSTEUROPESE ID-FUNCTIONARISSEN AAN NEDERLAND

Het officiële Bulgaarse persagentschap BTA, meldde op 18 november dat Dimitur
STANISHEV, secretaris van het CC van de BCP (zijn functie van hoofd van het ID
werd, zoals gebruikelijk, niet vermeld), in Amsterdam een ontmoeting had met
John GEELEN, lid van het dagelijks bestuur van de Communistische Partij van
Nederland (CPN). Zij spraken over zaken betreffende de internationale
communistische beweging en de vredesstrijd. Met name de rol die de communisten
zouden moeten spelen bij de consolidatie van de vredesbeweging werd door
beiden benadrukt. Verder werd vastgesteld, aldus het persbericht, dat het
bevorderen van de relatie tussen de BCP en de CPN in naam van de
gemeenschappelijke communistische idealen, in het belang is van beide volkeren
en van de zaak van vrede en socialisme.

BTA maakte ook gewag van een ontmoeting tussen STANISHEV en Maarten van TRAA,
internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid (PvdA) en lid van de
vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken. De Nederlander sprak volgens het
Bulgaarse persbureau waarderend over het streven van de BCP, de Balkan te
ontdoen van kernwapens en chemische wapens en de vrede en veiligheid in Europa
te handhaven. Van beide zijden werd het verlangen uitgesproken de bestaande
samenwerking tussen BCP en PvdA op het terrein van vrede en veiligheid verder
uit te bouwen.*

Ook eerder dit jaar - tussen 12 en 17 mei - bezocht CC-secretaris STANISHEV
Nederland, na tevoren België en Luxemburg te hebben aangedaan. Met wie hij
toen hier heeft gesproken is niet bekend gemaakt. Wel meldde BTA, in een
bericht waarin bij hoge uitzondering STANISHEV niet alleen als CC-secretaris
wordt aangeduid, maar ook als hoofd van de "afdeling voor buitenlandse
politiek en internationale contacten", dat hij in Brussel sprak met Karel van
Miert van de Vlaamse Socialistische Partij.

Al met al lijkt het aangaan en onderhouden van contacten met Westeuropese
socialistische partijen van dermate groot belang te zijn voor de Bulgaren, dat
zij een van hun belangrijkste mensen op het gebied van de buitenlandse
politiek binnen een jaar twee keer een bezoek laten brengen aan relatief
weinig belangrijke landen als Nederland, België en Luxemburg.

De Bulgaren staan echter niet alleen in hun inspanningen de contacten met
Westeuropese sociaal-democratische partijen te cultiveren. De l november jl.
afgesloten rondetafel-conferentie in Boedapest van sociaaldemocratische
politici uit België, Denemarken en Nederland met ID-vertegenwoordigers uit
Bulgarije, de DDR en Hongarije, geeft aan dat vanuit andere Oostbloklanden
gelijksoortige initiatieven worden ontplooid.** Uit een melding van het
Hongaarse persbureau MTI is gebleken dat ook Attila GECSE, plaatsvervangend
hoofd van het ID van het CC van de Hongaarse communistische partij, in
augustus aan Nederland, België en Denemarken een bezoek heeft gebracht, dat
eveneens voornamelijk in het teken stond van contacten met sociaal-democraten.
In Nederland had GECSE volgens MTI naast een ontmoeting met Elli IZEBOUD
voorzitter van de CPN, ook een bespreking met vertegenwoordigers van de PvdA.

*Kort tevoren hadden vertegenwoordigers van beide partijen elkaar in breder
verband nog ontmoet tijdens een Oost-West gespreksronde in Boedapest. Zie
FOCUS D86/12 OOST-WEST GESPREKSRONDE KREEG VERVOLG IN BOEDAPEST (31 oktober -
l november 1986).
**Zie FOCUS D85/07 INFORMELE GESPREKSRONDE TUSSEN OOST EN WEST IN
NOORDWIJKERHOUT en FOCUS D86/12 OOST-WEST GESPREKSRONDE KREEG VERVOLG IN
BOEDAPEST.
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