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Betr.: Activiteit van de
communistische vredesbeweging

Hiermede heb ik de eer Uwer ïbccellentie het volgende
te "berichten.

Tijdens de in Juni j.l. te Boedapest•gehouden zitting
van de Wereldvredesraad werden richtlijnen verstrekt inza-
ke een wereldomvattende campagne voor vrede door onderhan-
deling. Hierbij werd opgemerkt, dat de Wereldvredesraad in
de loop der jaren ten onrechte de naam heeft gekregen een
communistische mantelorganisatie te zijn. Teneinde hierin
verandering te brengen moeten de nationale vredescomité's
bij in de toekomst te organiseren acties zoveel mogelijk
op de achtergrond blijven.

In overeenstemming raet het vorenstaande heeft de Ne-
derlandse Vredesraad thans besloten op 20 September a.s.
een campagne voor vrede door onderhandeling te beginnen
in de vorm van een opinie-onderzoek. Plaatselijk zullen
vooraanstaande, niet gecompromitteerde personen worden
aangezocht zitting te nemen in zgn. tel-commissies. Als
overkoepelend orgaan moet een nationale tel-commissie
worden gevormd, bestaande uit personen.cos in het gehele
land te goeder naam en faam bekend staan. De enquête-for-
mulieren zullen zeer eenvoudig worden gesteld. Voorgesteld
werd de proefpersonen de volgende vragen te doen b" e antwoor-
den;
1. Zijt Gij voor Oorlog of voor Vrede?
2. Zijt Gij voor een vredelievende oplossing van interna-

tionale geschillen zonder geweld?
De enquêteurs zullen instructie ontvangen om, desge-

vraagd, te ontkennen, dat deze actie uitgaat van de Vredes-
b e \veging.

Op 19 en 20 September a.s. belegt de Nederlandse Vredes
raad te Amsterdam een landelijke werkersvergader ing waar de
nieuwe campagne, welke tot begin 1953 zal voortduren, onder-
werp van bespreking zal vormen.

Tevens zullen op deze vergadering richtlijnen v/orden
verstrekt voor een tezelfdertijd te voeren actie ter ver-
sterking van het blad "Vrede".

Sen doordruk van dit schrijven werd ter kennisneming
gezonden aan Z..E. de ./linister-President. alsmede aau Uw ambt
genoot van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen.
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