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CONFERENTIE OVER BIJSTAND AAN ALGERIJE

Van 15 tot en met 19 juni is in Algiers een conferentie gehouden

ter bespreking van de mogelijkheden van niet-gouvernementele hulpver-

lening aan Algerij.

Zij was aangekondigd als "Conférence Europenne d'assistance non-

gouvernementale a l'Alglrie nouvelle". Gebleken is nl. dat de Algerijnse

regering genoemde vorm van steunverlening prefereert boven die van

overheidswege, aangezien zij vreest dat in het laatste geval door de

betrokken regeringen politieke voorwaarden zullen worden gesteld.

Zij hecht bovendien grote betekenis aan de politieke instelling

van diegenen, die eventueel in Algerije willen komen werken (bij voor-

keur en voornamelijk academici en middelbaar technici),

Aan de conferentie hebben naar schatting een kleine 200 personen

deelgenomen, voor het merendeel afkomstig uit 10 West-Europese landen

en vermoedelijk grotendeels links-socialistisch-marxistisch georiën-

teerd.

Voorts waren waarnemers aanwezig uit de Sowjet-Unie, de DDR,

Hongarije, Tsjechoslowakije en Cuba,

Van Nederlandse zijde waren aanwezig: drie leden van de Nederland-

se sectie der Vierde Internationale, nl. I, Cornelissen, M. Plekker en

H, Riethof (internationaal secretaris van de democratisch-eocialistische

studentenvereniging Politeia), H. Lankhorst voorzitter van de PSP-frac-

tie in de Tweede Kamer, en S. Pieters, secretaris-penningmeester van

de SWP (Socialistische Werkers Partij), ter conferentie aanwezig in

zijn functie van voorzitter van de stichting "El Djil El Djadid",

De aanwezigheid der drie eerstgenoemden vindt o,a* zijn verklaring

in de Trotskistische belangstelling voor koloniale en recent vrij gewor-

den voormalige koloniale gebieden. Deze belangstelling is een uitvloei-

sel van het Trotskistische standpunt over de koloniale revolutie, die

zij beschouwen als de nieuwe fase van de wereldrevolutie en derhalve

kernpunt van hun actie.

In dit verband is van belang dat de voormalige secretaris van de

Vierde Internationale, Michel Raptis, die daarin nog steeds groot gezag

heeft,in Algiers woont en daar optreedt als adviseur van de Algerijnse

regering.

Teneinde de op de conferentie genomen besluiten uit te voeren,is
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opgericht een "Comité Europêen" dat de hulp in Europees verband moet

coördineren en contact zal onderhouden met een Algerijns comité.

De studentenvereniging Politeia wil trachten om studenten uit

Wapeningen en Delft te bewegen een stage in Algerije te aanvaarden.

Het Kamerlid Lankhorst zou van plan zijn bij de Tweede Kamer een

voorstel in te dienen aan principiële dienstweigeraars de gelegenheid

te geven in Algerije te gaan werken i,p.v. in Nederland te werk te wor-

den gesteld.

Bij de Nederlandse deelnemers aan de conferentie is de indruk ge-

wekt dat Raptis "de grote man" achter de schermen was. Hij zou het ook

geweest zijn die de conferentie had georganiseerd en wiens taak het is

om de specialisten-technici uit de gehele wereld aan te trekken, met

wier hulp de Algerijnse economie weer op gang moet komen.

Te vermelden vallen nog de volgende uitlatingen van Raptis. De

Vierde Internationale zal alle krachten inspannen om mede te werken

aan het op korte termijn elimineren van de regering Verwoerd, Ben Bella

staat hier geheel achter en zal met het oog daarop zijn medewerking

verlenen aan de oprichting van een vrijwilligerscorps. De Algerijnse

regering wenst zich, zowel uit ideologische als zakelijke overwegingen,

niet te binden aan een der bestaande machtsblokken, doch evenals

Joegoslavië goede betrekkingen te onderhouden met beide.

Sprekende over de aanwezige Russen vertelde Raptis dat deze als

steun hadden toegezegd enige honderden Algerijnse dorpen te zullen her-

bouwen, en voorts dat de aanvankelijk bij het Oostelijk blok bestaande

bedenkingen, zowel tegen de conferentie als tegen hem zelf, de laatste

tijd erg waren afgenomen» De Russen hadden hem persoonlijk een borst-

beeld van Lenin aangeboden.

Volgens Raptis hadden de Russen in het verleden getracht aan de

door hen te verstrekken hulp politieke voorwaarden te verbinden, doch

aangenomen kan worden dat zulks in de toekomst steeds minder zal ge-

schieden. Hij had hun medegedeeld dat daarvan bij de thans aangeboden

hulpverlening geen sprake kan zijn.

Omtrent Lankhorst werd nog vernomen dat hij zich zeer lovend had

uitgelaten over de Algerijnse regering en zijn aanvankelijke bezwaren
tegen het verbieden van de Algerijnse communistische partij had laten
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varen.

Van Trotskistische zijde ziet men in het contact met Lankhorst

een mogelijkheid om de werkzaamheden van de stichting "El Djil El

Djadid" in bredere kring bekend te maken.

2k juli 1963
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