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VA:,' HET ANJV

;

De eerste vergadering van net, tijdens net 11 e congres
gekozen, nieuwe hoofdbestuur van net communistische "Algemeen
Nedisrlands Jeugdverbond" (ANJV), vond plaats o^ 15 januari j.l.
in het CPN-partijgebouw"Felix Meritis"te Amsterdam.
Tijdens deze vergadering kwamen een aantal interessante
punt en aan de orde.
Con:actmetdewerkende
Voor het uitbouwen van de organisatie zal het ANJV, volgenis voorzitter Roel Walraven, in de eerste plaats contact moeten zoeken met de werkende ,1 eugd in de bedrijven.
Het is opvallend dat het ANJV maar zeer weinig belang- .
steilling toont voor de grote groep scholieren. Zelfs de leerlingen van de technische scholen, die na enkele jaren toch in
de bedrijven worden opgenomen, schijnen momenteel voor het ANJV
nie~; interessant te zijn.
Met deze stellingname wordt veel werk van het ANJV in de
"Politieke Jongeren Contacten" (PJC) praktisch te niet gedaan.
In verschillende PJC ' en waren met behulp van de ANJV-delegaties
reeds "scholencommissies" gevormd, welke tot doel hadden op de
middelbare en technische scholen propaganda te voeren« Thans
bli'jkt, dat deze met veel moeite gevormde commissies door het
hoofdbestuur van niet veel belang worden geacht.
Het is overigens zeer opmerkelijk dat het ANJV, dat toch
een massa-organisatie wil zijn, bij monde van haar voorzitter
he eft moeten toegeven, niet te weten hoe de massa-jeugd moet
worcen aangepakt.
Het verbond werd onlangs met dit probleem geconfronteerd,
toen in Deventer binnen een korte tijd een groot aantal leden
were, gewonnen. De leiding aldaar wist deze blijkbaar onverwachte toeloop niet behoorlijk op te vangen. Ook het hoofdbestui-j? bleek niet in staat daarover een goed advies te geven.
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Vietnam
Het is de bedoeling van het ANJV om haar; schrijfmachineactie t.b.v. het communistische bevrijdingsfront in Zuid-Vietnam, buiten de eigen kring te brengen. Men wil dit trachten
te bereiken via het oongerencomite "Vrede en zelfbeschikking
voor Vietnam", waarin reeds 24- verschillende o:?ganisaties,
waaronder het ANJV, samenwerken.
I
Om de medewerking van het <jongerencomit6jte krijgen, zal
het ANJV dit er eerst nog van moeten overtuigeh, dat directe
actie noodzakelijk is. Itocht dit inderdaad gelukken, dan bestaat de kans dat de actie via de bij het comite aangesloten
<jongerengroepen, uitgroeit tot een landelijke actie. De ANJVrers
zullen in dat geval zeer waarschijnlijk wijd en zijd bekend
maken, dat het initiatief van hen is uitgegaan.
Het is evenwel niet te verwachten, dat men erg toeschietelijk tegenover het ANJV zal zijn, aangezien men bij het jongerencomrte van mening is, dat een bij dit comite aangesloten
organisatie niet gemachtigd is om zelfstandig een dergelijke
actie te voeren.
Contact niet_de_FJG
Dat het ANJV geen enkele mogelijkheid voorbij laat gaan
om het contact met de "Pederatie van Jongerengroepen in de
PvdA" (FJG) verder uit te bouwen, werd nog eens duidelijk geillustreerd door de mededeling van Walraven, dat een van de
FJG ontvangen brief zal worden aangegrepen om tot een nader
gesprek met laatstgenoemde organisatie te komen.
Alhoewel de FJG in haar brief deed uitkomen, dat het mede
de schuld van het ANJV was, dat visa geweigerd waren aan twee
vertegenwoordigers van de Jongerenorganisatie voor de Bevrijding van Zuid-Vietnam, (het ANJV had de Vietnamezen n.l. door
arid ere organisaties moeten laten uitnodigen) we Ike beschuldiging voor het ANJV toch moeilijk te accepteren moet zijn, vindt
het geugdverbond de samenwerking met de FJG kennelijk zo belangrijk, dat men over dit bezwaar ?;il heenstappen.
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Besloten werd om, meer dan in net afgelopen jaar het geval
is geweest, aandacht te schenken aan mogelijkhjeden tot het
voeren van acties onder de militairen. Indien mogelijk wil
men zien te komen tot bijeenkomsten met militajiren, waarbij
varazelf sprekend de bekende actie-punten van he!t ANJV, zoals
soldijverhoging en diensttijd-verkorting, de vplle aandacht
zullen krijgen.
i
In Utrecht is "binnen het PJC-Utrecht reeds een "militaire commissie" gevormd, zo werd tijdens de vlergadering medegec.eeld en zou een mogelijkheid "bestaan om middels deze commissie een voorlichtingsavond in een kazerne te "beleggen.
I

In de slechte verhouding tussen het ANJV enerzijds en
de communist ische Oostduitse "Freie Deutsche Jugend" (FDJ) en
de Russis'che "Komsomol" anderzijds, tolijkt nog geen enkele
vei'betering te zijn gekomen.
De voorzitter van het jeugdverbond kon het niet nalaten
om nog eens de relatie, welke er bestaat tussen de FDJ en de
links-socialistische jongerenorganisatie "Socialistische Jeugd
van Wederland" (SJ) en de "Pacif istische Socialistische Jongeren Werkgroepen" (PSJ"»7) , te kritiseren. De gebetenheid van
Wai raven op de FDJ is met name te verklaren uit het feit, dat
het FDJ contact onderhoudt met juist die groepen, waartegen
het ANJV zich keert. Daar komt nog big, dat in periodieken van
de FDJ artikelen zign afgedrukt, overgenomen uit publicaties
van de SJ, terwijl artikelen uit de ANJV-pers niet voor plaatsing in aanmerking komen,
De bereidheid, welke het ANJV niet alleeii in de FDJ, maar
ook in de Komsomol meent te kunnen constateren ten aanzien van
sanenwerking met pacifisten, blijft een steen des aanstoots.
Hoe slecht de verhouding thans wel is, bleek nog eens
du:.deli,jk toen de hoofdbestuursleden werden gewaarschuwd voor
mogelijke pogingen van Sussische en Oostduitse zijde om contact
te zoeken met individual e leden van het ANJV* Walraven liet
dur.delijk doorschemeren, dat \vanneer een hoof dbestuurslid op
een dergelijke uitnodiging zou ingaan, dit zeker zijn royement
als lid van het ANJV zou betekenen.
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