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In aansluiting op mijn brief no 272216 d.d.29-3-55
betreffende de Wereldvredesbewèging, moge Ik Uwe
Excellentie mededelen, dat, evenals bij de inzet van
de handtekeningencampagne tegen de EDG-2, door de
CPH-lelding in de huidige actie tegen de atoombom
centrale richtlijnen zijn gegeven, betreffende de
activiteiten van de partij in deae campagne.
uit de Qwe Excellentie hierbij aangeboden circulaire van de leiding der CPS aan de districtsbesturen
moge blijken hoe de actie tegen de atoombom, die heet
uit te gaan van de Nederlandse Vredesraad in feite
gedragen wordt door de communistische partij*
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BÏCHÏLIJKEN VOOR DE AfOOMBOMOAMPAGHE
l* Het gaat om het onmiddellijk beginnen met de inzameling
der handtekeningen. In de maand Mei moet alles er op gezet
worden om alle partijgenoten-Waarheidlezers-EVGers met al
hun huisgenoten te laten tekenen. Op die wijze hebben wij
in de maand Hei in ons land enkele honderdduizenden handtekeningen bijeen, wat grote kracht zal geven aan de aetie
naar buiten.
Zet de handtekeningenlijsten dus direct -ait met adressen
van bovengenoemde mensen aan alle partijgenoten en aympathiserenden die mee willen werken, dus ook vrouwenjeugd
én b.v. Waarheidlopers niet vergeten. Maar met uitzetten
der adressen goed regelen, zodat geen dubbel werk wordt
verricht.
Deze zaak moeten wij dus direct als Partij gaan organiseren.
2. In deze actie moeten wij overgaan tot het direct vormen van
werkgroepen, of vredescoiaité in elke afdeling die dan de
aetie onmiddellijk naar buiten uit gaat organiseren. Ook
al ia deze werkgroep of comité klein, toeh moet deze zo
snel mogelijk gevormd worden. In eerste instantie kan dit
comité' dah bestaan uit 1. lid afd.bestuur Partij. 2. Waarheidlezer(rea).5. EVG-er. 4.Lid Vrouwenbeweging - zang jeugd of andere organisatie,,
Dit comité moet dan in de aetie zelf telkens weer worden
uitgebreid met nieuwe en "brede" mensen die wij in de actie
tegenkomen.
3. Deze werkgroep moet dua volledig van ander werk vrij zijn,
niet in woorden maar metterdaad. Dit comité' kan direet
beginnen om hun buurt straat voor straat en huis voor huia
af te werken. Niet in het wilde weg laten werken, maar
lijsten aanleggen van iedere straat die afgewerkt is. Bij
iedereen die tekent moeten wij vragen of wij een lijst
mogen achterlaten, het adres hiervan noteren en afspreken
wanneer de lijst weer wordt opgehaald.
4. De werkgroep in d© afdeling moet dua een Vredeseomité'
worden in de betreffende afdeling ©n rechtstreeks gaan
werken onder de Nederlandse Vredesraad. Zo zullen wij
blijvende apparaten krijgen. In dese werkgroep of comité
dan ook bespreken om direct te beginnen met de colportage
van de vredeskrant en het werken met de geldlijsten voor
de atoomeampagne en voor afvaardiging Wereld-Vredes-Congrea
in Helsinki van 22 tot 29 ,Tuni<,
Is er in de afdeling een geschikte candidaat voor Helsinki
die dua aanhang of bekendEeid geniet in buurt of organisatie, deze bezoeken en indien hij bereid is mede te gaan
aan de Vredesraad doorgeven en in de betreffende buurt
een grote propaganda-eampagne pogen door te voeren.
'i.
5. Hele campagne

- 2-

£ E H £ I -M

Hele campagne moet in de afdeling met krachtige propaganda gepaard gaan. Dat kan natuurlijk het beste door
manifesten van het Vredeseomité* zelf, maar ook door Colportage met de Yredeskrant, door buurtvergaderingen en
bv, ook zeer goed door ingezonden strikjes in de krant. Als
het op grote schaal wordt aangewakkerd heeft dit succes en
is dan de beate en goedkoopst© propaganda. Ook advertentie» met oproep tot tekenen kunnen in de plaatselijke peri
worden gezet. Er is veel kans dat die worden opgenomen,
Het comité1 in de afdeling werkt dua dagelijks aan al dit
werk. De Partij zou dan bv. een of tweemaal per week in
het geheel het comité' kunnen ondersteunen»
In de Partij zelf actie atoombom CENTRAAL stellen als
hoogste taak en door ledenvergaderingen politiek in de
leden doordringen. Juist door deze actie kan de hoogstmogelijke activiteit gemobiliseerd worden en alle non/
actieve leden in het werk worden betrokken. Voor het Partij
bestuur in de afdeling gaat het hierbij er om juist in
deze actie onze Waarneid te versterken met nieuwe lezers
uit de honderden nieuwe adressen die wij nu gaan afwerken
en waar proefkranten kunnen worden uitgezet» Onze Waarheid
is de enige krant immers die onvoorwaardelijk het verbod
en de vernietiging van de atoombom eiato De Partijloze
activisten die in deze actie ingeschakeld worden moeten
in deze actie onze partij leren kennen als de meest consequente verdedigster van de vrede. De houding van de
Communisten in deze actie moet een voorbeeld zijn voor
alle andere van aetiviteit-strijdvaardigheid en offerOp grond hiervan kunnen vele partijlozen in deze actie tot
lid van onze Partij worden gemaakt»
Waarde kameraden, wij moeten in de Partij gaan vechten
tegen elke stemming van geen tijd, geen mensen of iets
dergelijks. Ook de gedachte van "alweer een taak er bij*
is absoluut fout en moet met kracht worden bestreden,
De campagne tegen de atoombom is geen "nieuwe taak" maar
op dit moment die actie voor de Vrede die op de wereldschaal wordt doorgevoerd en dus de grootst mobilisatie
van de massa zal bereiken. Be taak van de Vrede is geen
"nieuwe taak", maar de centrale taak van de Partij* Ons
vredeswerk bestaat op dit moment in de actie tegen de
atoombom,
Waarde kameraden. Grote taken wachten en grote taken vragen
grote activiteit. Weest er bij al uw handelingen van overtuigd dat het hierbij gaat om het levens-vraagstuk van
oorlog of Vrsde. Vrede betekent de weg naar een zelfstandig en welvarend Nederland en alle verdere doeleinden die
in ons beginselprogram zijn vastgelegd,
Met hart en ziel - met alle onblusbare energie dus nu
aan de alag voor OHZE MOBIIrlSATIB VAÏT EEST MASSA-LEGER
ÏEGEÏT DE ATOOMBOM,

