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B«r-! Connunistische vredesbeweging.

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een
beknopt overzicht aan te bieden van de huidige
situatie in de communistische vredesbeweging.
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Omtrent de situatie in de communistische vredesbeweging :i-
werd dezerzijds het volgende vernomen. . > ; .̂  -. " • . . - : rjï

De geringe bereidheid van sympathisanten tot deelname aan
de geprojecteerde acties, gepaard aan een gebrekkige organisatie
van het landelijk geheel, waren oorzaak, dat de meeste vre- -'
descomité's, die tijdens de handtekeningencampagne voor de 2*g. -
Stockholm-eisen tot stand kwamen, inmiddels weer zijn verdwenen.
Deze comité's echter, zijn en blijven de voorwaarde voor een ge-
slaagd optreden van de vredesbeweging, aldus de leiding.

In C.P.H.-kringen is men uiteraard weinig content met deze
gang van zaken. Van die zijde werd b.v* ernstige critiek uitge- .
oefend op het Amsterdamse Vredescomité, hetwelk wordt verweten
onvoldoende contact te hebben onderhouden met de destijds behoor-
lijk functionerende sub-comité's. Dit wordt als ,nde ergste fout
die een partij of organisatie kan maken" gekenschetst.

Zeer waarschijnlijk in opdracht of Op aanwijzingen van die
zijde, werd dan ook onlangs een geheel nieuw dagelijks bestuur
van het Amsterdamse Vredescomité benoemd.

De activiteit van de Nederlandse Vredesraad is momenteel
vrijwel geheel gericht op de organisatorische voorbereiding van
.het petitionaement voor.een bijeenkomst van de Grote Vijf .Als
aaïivangsdatum van deze actie wordt 28 April a.s. genoemd.

Het landelijk secretariaat zal tegen betaling affiches,
manifesten, handtekeningenlijsten en folders voor toezending .--;
aan belangstellende "persoonlijkheden" aan de plaatselijke co-
mité's verstrekken. • . ;

Geadviseerd werd in iedere plaats een openbare discussie-
vergadering te beleggen met een of twee sprekers en met mede-
werking van enige personen die voor een "spontane" discussie .
zorgen. . - ; = . ' . . . . .

.; Vorming van plaatselijke aanbevelingscomité's wordt zeer
wenselijk geacht. De eerste stap dient echter te zijn de vorming
van een permanent, veelzijdig comité in iedere plaats,buurt of
bedrijf.

Betreffende het afsluiten van de handtekeningencampagne :
tegen de Duitse herwapening, welke campagne in dezerzijds maand- •.
ove-rzicht no. 2/1951 werd gesignaleerd als1 een politieke misgreep
van de Wereldvredesraad, wordt van de zijde der Nederlandse Vre-
desraad te kennen gegeven, dat het nu eenmaal niet mogelijk is
twee handtekeningenacties tegelijkertijd te voeren. Nagelaten
werd evenwel uitleg te geven waarom beide campagnes niet kunnen
worden gecombineerd. .


