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een
Communistische vredesactiviteit

Naar aanleiding van Uw schrijven
heb ik de eer Uwe Sxcellentie een afschrift
aan te bieden van de brief terzake^welke door mij aan alle
Ministers werd gericht.
Zijne Excellentie
de Vice-Minister-President
Minister zonder Portefeuille
r4nisterie van Binnenlandse Zaken
,^'s-Grav e n h a ge.
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Coscuniatiaohe vredeoactiviteit

Ingevolge eon daartoe a trekkend verzoek van de
heb ik de eer Uwo Excellentie als bijlage aan te bieden
een sasenvatting van het besprokene op de van 5-8 £ei j.l. te Kopen
hagen gehouden zitting van de a'ereldvradearaad.
fellioht ten overvloede aoge er op «orden gewezen, dat aa het
op initiatief van het Ereolin in Au&uatus 1943 te ïroclaw gehouden
Woreldcongrea van In tellec taaien voor de Vrede, in vrijwel alle lan
den ter wereld door nationale conitd'a (later Trsdesraden gsmoecid}
werd geijverd voor bet tot a tand fcosen van een permanente wereldvrede*
^iad Ati^uatas 1943 kgran als aitvloeiael van de eausenkocet te
--?roclaw, een ai t 21 leden aa^-en^eatold "Internationaal Joisitd voor
de -/erdedlging vari de 7redew tot stand sset als peraaaente 2e tel Pari je* Het contact voor Hederlaad hierna de werd onaeriiouden door
bekende *
Teneinde te fco&on tot eeu brodo internationale campagne voor
de vrede* word in April 1949 te I'arija het eerste wereldvredeacongrea balend» Bundeling van alle door £Gal:ou to gebruiken vooruit3lrovaude kraanten was het voornua&ate doel van deze aanii'asïatle.
Tij de na het congres werd een permanent .»"eröldvrod.oscocit<5 gekomen
eet als voorzitter do cocnunistische geleorda Prof* Joliot-Ourie*
Taak van dit liemaa «ms riohtlijnan to verstrekken aan de verschillende nationale cositd'a teneinde te geraken tot ean gecoördineerde
internationale actie. Zon aprekend voorbeeld hiervan waa de organisatie in 1950 van het petitionnöaent tegen het gebruik van de atooaboa
In 3ovesber 1950 werd ta .ïarschau een 2e s
eenouden» «raar o. E. tot het instellen van ecu .ïereidvredesraad werd
besloten* 7ooraitter van deae vooma&elijk uit coiiEiinisten aasengea telde instantie werd eerder ^enoead o z^rof . Joltiot-(Sirie» Ala vertegenwoordiger voor Nederland kooa sea de leider van de Internationale
verenisinö 3ellaay in (lederland.
In verband ast hot
otravon on de vredeabeweging eea 20 neutraal aogeli^k aanaohijn te
geven, aerd doaa in de plaata van de cooeonist
als
voorzitter van de "edorlandae '/redeeraad benoemd, in feite echter
berast de leiding bi^ de in. dit college zetelende
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voert da saraidvredaaraad e^n aotie roor $su vrodesi>aat tussen de Grot» ?ijf* Zn April j»i* ward ia jsederJLmnd voor
dit doei öan aanvang geaaakt aet eaa nan<itejsenlaö9UQai£pasaö. ?ol»
^Qüa do SedörXanctoo -/reaoaraad loverdo dezo aotia In Sectoriand
tot na toe rula X^C.OCO adJaiorentsa op*
^o^ïöi do te Praa-s setolende ,vs0roldvrodaaraad als da nationale
vrodosradoa aoetea wordezi boaciiOUwd ais lastrwssatea ia do aar*üöa
van hsn dis da buitenlandse politie!; van da Jowjot-vaio böpalön,
k bil^t atoods saor, dat da aotivitoit van de vrtsdaa^e^ göiiOöi op do^a politiek ia
n?? aiiöt/;oïiOtea werden, op

