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\E ACTIVITEITEN I.V.M. HONGAARSE VLUCHTELINGEN.

Van communistische zijde wordt veel belangstelling

getoond voor

de hier te lande verblijvende Hongaarse vluchtelingen. De activiteiten op dit terrein moeten vooral gezien worden als een antwoord op de
commentaren in de bonafide pers en de hulpacties, die door niet-communiBtische organisaties zijn ondernomen. De politieke

uitwerking

daarvan wil men zoveel mogelijk neutraliseren door een krachtige tegenpropaganda, welke drieerlei aspecten vertoont.

Propaganda voor eigen kring.
A. In Mederland
Vrijwel dagelijks worden in "De Waarheid" berichten gepubliceerd
betreffende de gedragingen der Hongaarse vluchtelingen, die men - in
grote lijnen - pleegt te onderscheiden in misdadige en fascistische
elementen enerzijds en de zogenaamde misleiden anderzijds. Aan de
eerste groep schrijft de redactie van "De Waarheid" bij voorkeur gevallen van verstoring der openbare orde en dergelijke toe. De "misleiden" willen volgens het partijdagblad gaarne zo spoedig mogelijk
naar Hongarije terugkeren, daar zij teleurgesteld zijn over de toestanden in het "kapitalistische paradijs".
Een aantal partijleden kreeg van een verslaggever van "De Waarheid"
het verzoek berichten over het gedrag van tewerk gestelde vluchtelingen in de mijnstreek, in het bijzonder t. o. v. andere buitenlandse
arbeiders, aan de redactie door te geven.
Voorts zocht men contact met de Hongaarse legatie, orn voor de
publicaties noodzakelijke

inlichtingen te verkrijgen aangaande de re-

geling en het verloop van de 'terugkeer van gevluchte Hongaren naar
hun vaderland. De redactie van "De Waarheid" beklaagde zich echter in
eigen kring over de geringe medewerking der Hongaarse autoriteiten
hier te lande.
De "deelnemers aan de fascistische opstand", zo spreekt uit de
berichtgeving, worden door de Nederlandse regering en de bourgeoisie
met open armen ontvangen en als helden vereerd. Aan hen worden de woningen ter beschikking gesteld, waarop 250.000 Nederlandse gezinnen
nu al jaren wachten. Bovendien wordt gesteld, dat de Hongaarse vluch- telingen -
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telingen zullen worden gebruikt om de lonen van de Nederlandse arbeiders omlaag te drukken.
De Nederlandse arbeiders wordt voorgehouden dat hun regering
meer begaan is roet het lot der Hongaren dan met dat der eigen arbeider s.

B. In internationaal verband
Daarnaast poogt men de arbeiders te betrekken in communistische
hulpacties op internationale schaal ter leniging van de nood in Hongarije, ontstaan door toedoen van "de imperialisten". Deze acties, zo
heet het, bevorderen 'de eenheid der arbeidersklasse tegen de "internationale reactie". In dese geest zijn oproepen tot hulpverlening
uitgegaan van het Wereld Vak Verbond (V.'VV), de Internationale Democratische Vrouwen Federatie (IDVF) en de Federation Internationale des
Késistants (FIK).
In een desbetreffende verklaring van het WW

dd. 4-5 januari

1957 wordt b.v. gezegd, dat de actie moet beginnen in de bedrijven,
• met concrete uitgangspunten en op brede basis om de eenheid van actie
van alle werkende mensen te bevorderen, ongeacht hun politieke opvattingen. Het Verbondsbestuur der EVC verklaarde in aansluiting daarop,
dat men zou proberen om voor 2.000 gulden aan goederen te kopen in
Tsjecho-Slowakije (tegen inkoopsprijs) ter doorzending aan Hongarije.
In een aantal bedrijven zou men voorts hulpacties organiseren, waarmede men echter in feite nog moet beginnen.
In verband met de goederenzending namens het Verbondsbestuur
der EVC heeft in februari j.l. een uit drie personen bestaande delegatie o-rl.v. voorzitter J,F. HEUTÏÏE een bezoek aan Hongarije gebracht.
Contra-propaganda onder Hongaren.
De communistische hulpacties hebben stellig mede ten doel onder
de Hongaarse bevolking het geloof ingang te doen vinden, dat in het
buitenland, ook aan gene zijde van het IJzeren Gordijn, grote verontwaardiging bestaat over de fascistische putsch en dat men daar alles
in het werk wil stellen om de toestanden in Hongarije te "normaliseren'
dat wil zeggen het volksdemocratische regiem te herstellen.
- De -
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aangesloten vakcentrales werd aangeraden direct

contact op te nemer, met de Nationale Raad van Vrije Hongaarse Vakverenigingen, om tot een algemene overeenkomst te komen betreffende de
zending van pakketten. Gewezen werd op de n-ood zakelijkheid de Hongaarse vluchtelingen "naar waarheid" voor te lichten over de huidige toestand in Hongarije en de besluiten van de revolutionaire arbeidersen boerenregering. Gesuggereerd werd dat terugkerende vluchtelingen
door de Hongaarse regering geen bijzondere moeilijkheden in de weg
zullen worden gelegd.
De Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB) zond als antwoord op de
oproep van de IDVF een schrijven aan de Hongaarse Vrouwenbeweging,
waarin zij getuigt van haar medeleven en bewondering voor het streven
van de Hongaarse vrouwenorganisatie

te helpen het leven in Hongarije

weer in normale banen te leiden en het leed van de vrouwen en kinderen
te verzachten.
Medegedeeld werd, dat in Nederland twee acties gevoerd worden:
de ene voor hulp aan de vluchtelingen, de tweede voor leniging van de
nood in Hongarije zelf door bemiddeling van het Rode Kruis. De tweede
actie heeft de sympathie en de steun van de NVB.
De Flïi, die op 12 november 1956 reeds tot het organiseren van
een hulpactie -besloot , liet de wijze waarop deze moest worden uitgevoerd aa.n de landelijk comm. organisatie van oud-verzetstrijders over.
Wel werd bepaald, dat de gaven uit de Westerse landen om redenen van
doelmatigheid naar het kantoor van de FIK te Wenen moesten worden gezonden. De communistische landen daarentegen zouden hun gaven rechtstreeks naar Hongarije zenden.
Inlichtingenactiviteit.
De IDVF ondersteunde een oproep van de Hongaarse Vrouwenbeweging
aan de buitenlandse zusterorganisaties mede te werken aan de repatriëring van gevluchte minderjarige Hongaren, die onder invloed van buitenlandse propaganda hun land verlieten.
Ook het WW

i
spoorde de aangesloten vakcentrales daartoe aan.

Volgens een bericht in "De ?/aarheid" van 7 februari j.l. is
- bij -
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bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Boedapest een speciale
afdeling in het leven geroepen, waar aan "wanhopige ouders hulp wordt
geboden bij het opsporen van hun gekidnapte kinderen, voor wie men
in het buitenland als loaprijs het liquideren van het socialistische
Hongarije vraagt".
In verband hiermede dient vermeld te worden, dat op een eind
januari j.l. gehouden NV3-afdelingsvergadering aan de aanwezigen verzocht werd zo mogelijk de naam, de geboortedatum en de plaats van
herkomst van minderjarige vluchtelingen door te geven aan de Hongaarse legatie. Voorts verzocht een GPW-districtsleider aan enige partijgenoten een lijst op te maken met de persoonsgegevens van jonge Hongaren. Deze lijst zou volgens hem worden doorgezonden naar Boedapest,
opdat de Hongaarse regering stappen zou kunnen ondernemen bij de Nederlandse autoriteiten om deze kinderen naar hun ouders te doen terugkeren.
Deze functionaris zou reeds een drietal namen hebben ontvangen.
Vernomen werd dat een lid van het NVB-hoofdbestuur zou pogen
voor dit doel toegang te verkrijgen tot de kampen, waarin Hongaarse
vluchtelingen zijn ondergebracht.
In communistische kringen ziet men een dergelijke activiteit
in feite als gevaarlijk, getuige ook het feit, dat degenen:, met wie
dit besproken werd, het verzoek werd gedaan er buiten eigen kring
niet over te spreken.
februari 195?.

