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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het vol~
gende te berichten.
In vele landen worden voorbereidingen getroffen
voor het Wereldcongres der Vrouwen, dat op voorstel
van de Internationale Democratische Vrouwen Federatie
(I.D.V.Ü?.) van 5-12 Juni a.s. te Kopenhagen zal worden gehouden,
In Maart j.l. werd een internationale werkgroep van de
I.D.V.F. gevormd, bestaande uit 28 leden, voor het treffen van de organisatorische voorbereidingen. Nederlandars maken daarvan voor zover bekend geen deel uit» Deze werkgroep vergaderde op 28 en 29 Maart 1953 te Kopenhagen. Hét ter vergadering besprokene is (neg) niet bekend geworden. In Oost-Duitsland sou, volgens aankondigingen in de buitenlandse communistische pers, in Mei
een conferentie van Duitse vrouwen te Berlijn plaats
vinden, georganiseerd door een landelijk Initiatiefcomité van vrouwen in de Duitse Democratische Be publiek.
Volgens HDe Waarheid" van 13-5-1953 zouden z~ioTi
reeds deelneemsters uit 70 landen hebben aangemeld..
X X X

Het hoofdbestuur van de Nederlandse Vrouwen-Beweging (H.V.B.) dat als zodanig openlijk de organisatie
van een Nederlandse delegatie in handen heeft, stelde
voor, conferenties te beleggen van vrouwen uit diverse
maatschappelijke groepen - werkende vrouwen, huisvrouwen en intellectuelen - en van verschillende politieke
en godsdienstige opvattingen. In "Be Waarheid werd
een klein aantal van dergelijke bijeenkomsten aangekondigd. Voor zover bekend kwam daar echter de gepropageerde strijd voor "de rechten van de vrouw" slechts in beperkte mate tot uiting. Tevens werden in dit verband in
het communistische dagblad diverse artikelen afgedrukt
handelende over de I.D.V.I1., waarin op populaire wijze
de voorbereidingen voor het congres in andere landen
werden beschreven.
Ter bestrijding van de aan de afvaardiging verbonden onkosten, zette de fl.V.B. een actie op touw voor het
bijeenbrengen van fondsen; de zgn. "rijksdaalder-actie".
3)e namen der vrouwen,de g? de daarvoor vervaardigde steun
lijsten ƒ 2,50 verzamelden, zullen worden geborduurd op
een vlag, welke door de Nederlandse delegatie naar Kopenhagen zal worden medegevoerd. Tevens zullen de Nederlandse congresbezoeksters een zg."kinderboek" aan het
congres overhandigen. De inhoud van dit geschrift zal
vermoedelijk bestaan uit korte opstellen over kinderen,
ian Zijne Excellentie alsmede familie- of kinderfoto*s.
de Minister van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Bianenlandaè üaken
x x x
-2J-~
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Aan de in dezerzijds schrijven no. 180560, ddt
18 April 1953 gesignaleerde onzekerheid in kringen
der communietieohe vredesbeweging t.a.v. de te volgen koers zal vermoedelijk binnen afzienbare tijd
een einde komen» Het Bureau van de Wereldvredesraad
kwam op 5 Mei te Stockholm bijeen. Hoewel de zitting
enige dagen duurde, heeft de communistische pers zich
tot dusver in haar berichtgeving over het besprokene
beperkt tot de mededeling, dat de voltallige ?/ereldvredesraad op 19 tfuni in Boedapest bijeen zal komen.
Voor zover bekend hebben aan de zitting van het Bureau, van de Wereldvredesraad geen Nederlandars deelgenomen.
X X X

De vereniging "Verenigd Veraet 1940-1945" is
voornemens een campagne voor verbetering van de materiele omstandigheden van de verzetsstrijders en
slachtoffers van aet fascisme te beginnen. Blijkbaar
is dit een gevolg van de begin Februari in Warschau
gehouden zitting van het uitvoerend comité" van de
F.I.R., waar o.m. werd besloten in de loop van dit
jaar een internationale conferentie ter verdediging
van de eisen en de rechten der verzetsstrijders te
houden. Het doel van deze conferentie en de daaraan
verbonden voorbereidingen is de verweztjFjLijking van
de sedert jaren gekoesterde wens invloed te krijgen
in kringen van niet-oommunistisoh georiënteerde verzetslieden. Be tot dusver door de vereniging '^Verenigd
Verzet 1940-1945" in deze richting ondernomen pogingen bleven nog immer zonder resultaat.
X X X

De Jongste vergadering van het A.N.J.V.-hoofdbes tuur (25-4-1953) leidde tot de publicatie van een
hoofdartikel in het bondsorgaan "Jeugd", waarin de
houding van de A.N.J.V.-leiding ten opzichte van.de
S.D.G. wordt uiteengezet. Het hoofdbestuur roept hierin de georganiseerde en ongeorganiseerde jeugd op
bijeen te komen teneinde "eendrachtig stelling te
nemen tegen de dreiging der E.D.G.". In dit kader
wordt mede opgewekt tot grote deelname aan het van
2~>16 Augustus a.s. te Boekarest te houden "Wereldfestival van jeugd en studenten voor vrede en vriendschap", de "grootse demonstratie tegen da E.i).Gr, en
tegen alle maatregelen, die de vrede in gevaar brengen" .
X X K

Het bestuur van de Democratische S tudentenorganisatie (D.S.O.) "Perioles" te Amsterdam heeft zich inmiddels in besloten kring denigrerend uitgelaten over
de betekenis van dit jeugdfestival.
Meer belangstelling heeft de organisatie - gezien
ook haar eigen karakter - voor het door de International Union of Students (I.TJ.S.) georganiseerde 5e Wereld Studenten Congres, dat na afloop van het Wereldjeugdfestival te Warschau zal plaats vinden.
Typerend voor d» positie van de I.ïï.S. en de
kring, waaronder zij me4e haar aanhang zoekt is het
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-3feit, dat om suggesties wordt verzocht betreffeni©
de tijdens dit congres in te leiden onderwerpen,
welke nu eersniet mogen vervallen in de gangbare
terminologie van "vrede ", "samenwerking" en "verbetering van de sociale positie".
Ben doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming gezonden aan de Minister-President.
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