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nieuws

Allerlei van de
jaarvergadering
In Zwitserland

Op donderdag 28 augustus had de jaarvergadering 1980 van de UNICA plaats. In
Baden (Zwitserland), in een hotel waarin je lauwig thermaalwater kon drinken, dat
naar Emser zout en zwavel smaakte. Het was gelukkig niet verplicht.

Vergaderingsvoorzitter was Werner
Löscher van de Oostenrijkse VÖFA,
die de vergadering zeer zakelijk leidde.
Soms leek dat straf en formalistisch,
maar het bevorderde het respecteren
van afgesproken regels, en dat was toch
wat waard. Ook navolging, bij passen-
de gelegenheden.

Zuid-Afrika
Het belangrijkste hete hangijzer in het
geheel vormden het al langer bestaande
Zuidafrikaanse lidmaatschap en de be-
reidheid van dat land om UNICA '82 te
organiseren. De Oostbloklanden, on-
derleiding van de USSR en de DDR,
kreeg ik het vermoeden, waren al sinds
enkele jaren tegen beide. Als grondslag
wordt een of andere uitspraak van de
UNESCO resp. haar onderdeel CICT
(Conseil Internationale du Cinema et de
la Télévision) aangevoerd.
Dit instituut zegt echter alleen maar ad-
viserende bevoegdheid te hebben. En
dus mag/moet de UNICA zelf kiezen.
Wat dan ook gebeurd is.
Er kwam geen formeel voorstel van de
Oostbloklanden om Zuid-Afrika te

door Bulgarije, Griekenland, Japan en
Tunesië, is dat de UNICA in 1978 en
1979 terechtkwam op negatieve ex-
ploitatiesaldo's van rond 2000 resp.
5000 Zwitserse franken. Besloten werd
filmers uit de genoemde landen niet de
dupe te laten worden van hun pen-
ningmeesters en te blijven streven naar
contact met de betrokken organisaties.
Moeilijk is zoiets zonder meer.
Iets anders is dat de UNICA-contribu-
tie samenhangt met het inwonertal, en
niet met het welvaartspeil van een land.
West-Duitsland en Zwitserland zetten
de vrijwillige verhoging van hun bijdra-
ge voort. Maar de vraag is toch of er
niet een nieuwe contributiebasis moet
ontstaan.
In de reglementaire sfeer bleek nog
eens dat de UNICA per land maar één
overkoepelende organisatie kan toela-
ten. Een poging van een Zweedse club
om lid te worden moest bijgevolg wor-
den afgewezen.

Komende thema's
In de wat lossere sfeer ligt de UNI-

CA-themawedstrijd 'Sport: die Kehr-
seite der Medaille'. Daarin kunnen zo-
wel de volkomen onbekende sportman
en -vrouw aan de orde komen als dege-
ne die als vierde net niet op het
schavotje komt.
Concrete gegevens verstrekken we
zodra die ons bereiken. Een thema voor
bestuurlijk-geïnteresseerden is de
vraag 'Wat moeten wij, fïlmereorgani-
saties, met het verschijnsel video?'
Tomas Knutson van de Zweedse over-
koepeling SSF en het blad Filmkrets
'bezorgde' deze vraag. In de reactie
van Werner Löscher, voorzitter van de
Oostenrijkse overkoepeling VÖFA, ligt
vermoedelijk het antwoord. VÖFA
staat sinds kort voor 'Verband ös-
terreichischen Film- und video-Ama-
teure'. Je kunt je dus afvragen of niet
ook de naam 'Nederlandse Organisatie
Van Amateurfilmers' aanpassing be-
hoeft. Duidelijk is overigens dat er dan
wel meer moet gebeuren, centraal en
regionaal.

Eeuwige thema's
Tot slot wil ik een paar stellingen uit het
overigens korte en zakelijke verslag
van UNICA-secretaris Jan Dekker
vermelden. Hij eindigde namelijk met
op te merken dat vriendschap en liefde
het enig mogelijke zijn om problemen
op te lossen, en dat de mens het enig
belangrijke is...
Wel moeilijk daaraan steeds te denken,
vind ik, maar proberen kan ook.

Aad Kooy



wippen. De Zuidafrikaanse kandida-
tuur om UNICA '82 te mogen organise-
ren bleek, althans formeel, verdwenen.
Waarbij het, naar mijn indruk, niet on-
denkbaar is dat er in 1982 in Zuid-Afri-
ka iets informeels gebeurt. Vooral de
belangstelling van de engelssprekende
landen vragend.
We zien dus maar tegemoet wat er ge-
beuren gaat.
Zoals bekend verzorgt Hongarije
UNICA '81. Wat betreft UNICA '83
mag Frankrijk bekijken of zij het aan-
kan. Wat betreft UNICA '84 geldt het
zelfde voor de DDR. Over '83 en '84
valt de beslissing later. Over '82 moet
het UNICA-bestuur zich op korte ter-
mijn beraden.

Activiteiten en
financiën
Prettig om te vermelden is dat de pu-
blicitaire activiteit van de UNICA toe-
neemt. Deze komt tot uiting in 'UNI-
CA-news' en 'UNICA-Technica'. Ook
de overige bestuurlijke activiteit neemt
toe, waarbij het deelnemen van de be-
stuursleden aan vergaderingen meer
symbolisch dan echt vergoed wordt.
Gevolg uiteindelijk, van wanbetaling


