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4 juni 1969
GEHEIM

SELECTIEVE SAMENVATTING VAM ONTVANGEN INLICHTINGEN.

( 22 mei t/m 4 juni 1969)

OOST-EUROPA;

Er zijn tekenen dat nog steeds geen algehele overeenstemming is be-

reikt over bepaalde documenten, die de Wereldconferentie van communistische

partijen, die op 5 juni begint, zal worden voorgelegd. De debatten in de

Voorbereidende Commissie concentreren zich op het ontwerp van het belang—

rijkste document zoals dat door de Russen is geformuleerd. Bezwaren tegen

dit document, handelend over "eenheid van actie" en "de strijd tegen het

imperialisme", kwamen vooral van de kant van de Franse, Italiaanse, Roemeense

en Mexicaanse partijen. Er zijn vier commissies gevormd om de bezwaren en

amendementen op elk onderdeel van het hoofddocument te behandelen.

"Eenheid van actie van communistische partijen" wordt gezien als een middel

voor Moskou om het wereld communisme weer naar zijn hand te zetten.

Bovengenoemde partijen en enige anderen vrezen dat de Russen op het laatste

moment nog zullen trachten de conferentie tot een veroordeling van communis-

tisch China te dwingen»
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MIDDEN-OOSTEN;

De Israëlische militaire autoriteiten zijn van mening dat de situatie

in het dal van de Jordaan "gevaarlijk warm" begint te worden.

Zij zijn vooral bezorgd over wat zij noemen "een nieuwe Jordaanse politiek

van actieve oorlogszuchtigheid in samenwerking met de Egyptenareii'.

De Israeli's stellen dat het Jordaanse leger artillerie-beschietingen uit-

voert en dat van een hernieuwde agressiviteit van de Iraakse troepen die

in Jordanië gelegerd zijn, sprake is. Van Israëlische zijde worden deze ont-

wikkelingen in verband gebracht met voortdurende sabotagedaden van de feda-

yeen.

Het is nog niet duidelijk wat de Israeli's van plan zijn. Zij hebben reeds

teruggeslagen met luchtaanvallen, artillerievuur en een grondoperatie over

de grens. Een israelische militaire woordvoerder verklaarde onlangs: "Wij

hebben de Jordaniërs tot nu toe met zachte handschoenen aangepakt".
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ZUID-AZIë;

Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden in Maleisië hebben
GEHEIM
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GEHEIM

Maleise politieke leiders praktisch alle macht aan zich getrokken0 Hun

kennelijke bedoeling om de Chinezen een belangrijke nationaal politieke

rol te ontzeggen zal de breuk tussen de twee rassen, die door de onlusten

is ontstaan, nog verbreden»

Deze ontwikkeling dreigt onherstelbare schade toe te brengen aan het

Maleisische doel een raultiraciale maatschappij op te bouwen en kan verdere

geweldplegingen tot gevolg hebben.
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OOST-AZIë;

Het bewind in Peking heeft, na het negende partijcongres in april, nog

geen aanleiding gevonden om tot belangrijke politieke initiatieven te komen.

Binnenlands politieke controverses verkeren nog in een zelfde stadium als

voor het congres en deze partij-bijeenkomst schijnt weinig te hebben bijge-

dragen om moeilijke beleidskwesties tot een oplossing te brengen.

B - 2

LATIJNS-AMERIKA*

De recente studentenonlusten in Venezuela duiden op een fundamentele

wijziging in de politieke instelling aan de kant van de studenten. De lei-

ding van een nieuw activisme is meer in handen van anarchisten dan van de

traditionele studentenleiders, die verbonden zijn met politieke partijen

voor wier politiek deze de studenten willen spannen. De meest militanten

van de traditionele leiders zijn de uiterst linksen, die de universiteiten

gebruiken als basis voor gewapende rebellie. De nieuwe activisten hebben,

hoewel ook marxist, geen belangstelling voor de gebruikelijke politiek en

voor rebellie tegen de staat, maar richten zich op academische hervorming.

Hoewel de traditionele leiders er, door het uitroepen van een algemene

staking, in slaagden weer de overhand te krijgen, is het niet waarschijnlijk

dat zij de nieuwe activisten lang in bedwang zullen kunnen houden.
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