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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het
volgende te berichten.
De byzondere zitting van de Wereldvredesraad
te Berlijn, dié aanvankelijk voor de verdere activiteit van de internationale vredesbeweging van
ingrijpende betekenis scheen te zullen zijn, heeft,
voor zover uit gepubliceerde verslagen blijkt,
slechts een zwakke recapitulatie van de oude actie thema's tot resultaat gehad,
Wellicht werd binnenskamers met bitterheid gediscussieerd over hetgeen tot nu toe werd bereikt. De
Nederlandse "vredesstrijders" kregen een, veeg uit
de pan: de beweging - zo verklaarde JjU
heeft nog geen eigen aanblik of een onafhankelijk
karakter verkregen en de resulaten zijn beneden
de mogelijkheden gebleven. Ook Indonesië, N oordAfrika en Zwitserland werden in deze critiek betrokken, doch ongetwijfeld is daarmede de klachtenlijs t niet vol. Herhaaldelijk werd in het algemeen opgemerkt, dat de vredesbeweging vele millioenen mensen vertegenwoordigt en daarom de openbare mening moet vertolken.
Reeds in zijn inleiding wees
op deze noodzaak en adviseerde daarbij met
nadruk de raadpleging van de bevolking van Amerika, waar men, na de onbeperkte haatoampagne tegen
het "Amerikaanse barbarendom" , blijkbaar plotseling de "klassenstrijd" en de "onderdrukte massa"
heeft hervonden.
De ffereldvredesraad bekrachtigde dan ook het besluit tot het bijeenroepen van een Aziatische Vredescongres te Peking, waaraan de volkeren om de
Stille Zuidzee zullen deelnemen, inclusief de Amerikanen.
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In Europa zal, zo werd bepaald f op 5 December
a.s, te Wenen hst Darde Wereldvredescongres, het
"grootste congres der volkeren 1 ',worden gehouden.
Voorlopig vindt de vredesbeweging haar voornaamste politieke taak in de bestrijding van de
verdragen van Bonn en Parijs» waarbij zoveel mogelijk zal moeten worden samengewerkt met "elke
groepering, die de gevaren van deze aoooorden inziet".
Het meest actuele pont van. de agenda - de bespreking van het Duitse en Japanse probleem - werd
echter naar een "studie-commissie" verwezen, waarvan o.m. de Nederlandse gedelegeerde Marous BAKKER
deel uitmaakt. Mogelijk zal deze oommissie de volgende atap der Westelijke mogendheden afwachten,alvorens Bij haar houding t.o.v» haar "studieobject"
bepaalt.
De afwezigheid van een aansprekend actie-program doet de activiteit van de vredesbeweging hier
te lande verminderen. De 25e Juni, door het Uitvoerend Comité van de VTereldraad van Vakverenigingen aangewezen als de dag voor gemeenschappelijke
demonstratie met de vredascomite'e voor "actieve
solidariteit met het heldhaftige Koreaanse volk"
en voor "verdediging van de vrede", is aan de Hederlandse vredesbeweging ongemerkt voorbij gegaan.
Op een besloten werkersvergadering van het fiotterdamse Vredesoomité* werd o*m, gezegd, dat de Vredesbeweging geen gelijke tred meer houdt met de gebeurtenissen in de wereld. De aandacht verslapt»
Het is niet te verwachten, dat de opgegeven remedie, t.w. de huis-aan-huis colportage met het weekblad "Vrede", daarin enige verbetering zal brengen.

Ook uit andere organisaties werden pessimistische geluiden vernomen.
Tijdens een besloten bestuursvergadering van
de Vereniging "Nederland-USSR" te Rotterdam werd
gezegd, dat de propaganda met kracht moet worden
aangepakt.
Ook financieel zou deze organisatie een voorzichtig
beleid moeten voeren. Naar de mening van enige afdelingsbestuurders werd de "Maand van Vrede en Vriendschap met de öowjet-^Unie" (April j.l.) door het Hoofdbestuur veel te groots opgezet.
De afdeling Dordrecht van de Arbeidere Bond
voor Cultuur werd wegens gebrek aan belangstelling
opgeheven.

-3-

-3Anderzijds berichtte "De waarheid" op 4 Juli
j . l . f dat de Nederlandse Vrouwen Beweging gedurende de laatste maanden, duizend nieuwe leden gewonnen had. De betrouwbaarheid van dit bericht kan
voorshands dezerzijds niet worden geoontroleerd.
De extra-omzet Tan 2000 kranten in de maand Mei
en 8000 brochures over het leven van de vrouw in de
Sowjet-ünie mag gezien worden als een tijdelijke
opleving der activiteit i.v.m. de verkiezingen.
Reeds eerder werd gemeld, dat het "Koreacomité'" van de H.V.J3. moeilijkheden ondervond
bij de uitvoer van goederen, welke ten behoeve
van de ïfoord-Koreanen werden ingezameld. Thans
is besloten de goederen niet weg te zenden,doch
deae later onder stakers te verdelen.
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