
Behoort bij schrijven no. 532.89̂  • VERTROUWELIJK

Agitatie FIR tegen herleving fascisme en anti-semitisme.

Sinds het Ille congres van de "Féderation Internationale des

Résistants" (FIR) - dat van 20 tot 22 maart 1959 in Wenen werd gehou-

den - heeft deze internationale communistische organisatie van oud-

verzetslieden zich intensief beziggehouden met het Duitse vraagstuk,

t.w. de beweerde herleving van het fascisme in de Bondsrepubliek

Duitsland en de heroprichting van het West-Duitse leger. Als oplos-

sing voor dit probleem propageert de FIR de Sowjet-Russische voor-

stellen tot sluiting van een vredesverdrag met beide delen van Duits-

land en van een internationale overeenkomst voor West-Berlijn, onder

instelling van een gedemilitariseerde zone in Midden-Europa.

De uitingen van anti-semitisrne, die zich omstreeks de jaar-

wisseling 1959-60 hebben voorgedaan in de Duitse Bondsrepubliek en

enkele andere landen, hebben de FIR aanleiding gegeven tot het ont-

plooien van nieuwe activiteiten. Op 21 januari 1960 werd de vorming

aangekondigd van een internationale commissie van onderzoek uit de

verzetsbeweging (A), alsmede een internationale conferentie tegen

de herleving van het fascisme (B).

Ad A. De "Internationale commissie van onderzoek naar de oorzaken

van de wederopleving van nazisme en anti-semitisme" is op 11 febru-

ari in Parijs geconstitueerd. Deze bijeenkomst stond onder leiding

van de Fransman Hené CERF-FERRIERE (lid Algemene Raad FIR) en diens

landgenoten Jacques DEBU-BRIDEL (vice-president FIR) en André LEROY

(secretaris-generaal FIR) en werd bijgewoond door afgevaardigden uit

België, de Bondsrepubliek Duitsland, Griekenland, Italië, Joegosla-

vië, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk.

De commissie - waarvoor CERF-FERRIERE als secretaris optreedt -

zal in een aantal landen onderzoeken instellen en de resultaten daar-

van vastleggen in een rapport, dat zal worden aangeboden aan de re-

geringen dezer landen, de Verenigde Naties en de deelnemers aan de

aanstaande topconferentie. Uit het ontbreken van vertegenwoordigers

van de Sowjet-Unie en de Oosteuropese satellietlanden op de constitu-

erende vergadering mag men wel concluderen, dat de commissie uitslui-

tend zal rapporteren over herleving van het nazisme en anti-semitisme

in West-Europa. Als ere-voorzitters zouden enige vooraanstaande per-
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sonen uit Frankrijk, Engeland, Italië en West-Duitsland worden aange-

zocht .

Ad B. De "Internationale conferentie tegen het anti-semitisme" vond

op 5 en 6 maart in Rome plaats, onder auspiciën van de FIR, de "In-

ternationale Liga voor de rechten van de mens" en enige Italiaanse

organisaties.

Onder de 120 gedelegeerden uit 13 landen, die eraan deelnamen,

waren vertegenwoordigers uit België, de Bondsrepubliek Duitsland,

Griekenland, Italië, Nederland en Oostenrijk, alsmede uit de Sowjet-

Unie, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Denemarken.

De vraag naar de verantwoordelijkheid voor de recente uitingen

van anti-semitisme is door de conferentie als volgt beantwoord: "De

anti-semitische en neo-nazistische agitatie.... wordt geïnspireerd

en geleid door de neo-nazistische kringen in dat deel van Duitsland,

waarin zij invloed hebben gehouden op het politieke, economische en

sociale leven en gesterkt zijn door de re-militarisering". Hiermede

is men dan wederom beland op de communistische bewering, dat de her-

leving van het fascisme in de Duitse Bondsrepubliek in de hand wordt

gewerkt en dat de herbewapening van de DBR eeri bedreiging vormt voor

de wereldvrede.

Van de conferentie is een oproep uitgegaan aan alle volkeren,

regeringen, geestelijke en politieke autoriteiten, waarin wordt aan-

gedrongen op eerbiediging van de menselijke waardigheid en de naas-

tenliefde en op verbod van rassendiscriminatie, rassenhaat en nazis-

me .

De inhoud van deze oproep is mede ter kennis gebracht van de

Paus en van de Wereldraad van Kerken, met een verzoek tot ondersteu-

ning van de uitspraken der conferentie.

7 april 1960.
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