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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te
bieden betreffende het in hoofde dezes vermelde onderwerp.

Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan
Zijne Excellentie de Minister-President alsmede aan Uw ambt-
genoot van Buitenlandse Zaken.

,HET HOOFD VAN DE DIENST

AAN : Zijne Excellentie
"e Minister van Binnenlandse Zaken
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PROPAGANDA COMMUNISTISCHE VREDESBEWEGING.

Uit een aantal recente publicaties ia communistische - ;•
periodieken kan worden geconcludeerd, dat de communistische
vredesbeweging, onder leiding van de Wereld Vredesraad, ia de
komende periode sterker de nadruk zal leggen op de wenselijk-
heid Tan de tot standkoming van een systeem voor collectieve vei-
ligheid, dat alle staten van Europa en da V. S.'tal moeten om-

. . vatten. • '•--. • ' • ' . . - ::••,.•;•;.:;; ... •_...;•.. .̂ ;;v*-̂  .̂;.' - •" . • '- r- ;-/- •'-.--
Thans poogt men de opvatting te verbreiden, dat de oplossing

van het Duitse probleem - hereniging van de beide delen - van
, de instelling van aea dergelijk veiligheidssysteem afhankelijk is.

In het bijzonder moet deze Campagne worden gezien als ge-
-.^. richt - hoewel indirect - tegen het voortbestaan van de HAVO en

'7 van de Westerse Unie, in communistische kring "EDO-2" genoemd. V
-':~^y.ï:. ••.-.. • --i-.. - . . - . - •; -.-•„: '?••.•. •:<• , . .-'.'"'
:̂  Eet eerste doel is waarschijnlijk om onder de massa in het
yWesten de gedachte te verspreiden, dat het In stand houden c.q.

. uitbreiden van intensieve defensie-apparaten' en -maatregelen on- '
nodig wordt gemaakt door da na "Geneva",ingetreden internationale

" - politieke ontspaiming/̂ V ":v.̂ X%,vJ:;;̂ ^ :..
: • :-: Een dergelijke propaganda betekent aan ondersteuning van de
door de SowJet-Unie op regeringsniveau gevoerde t1glimlach"-politiek

" . . - . ten aanzien van da niet-communistische landen. ;:';;....;/..,•,'̂ 'ƒi:̂  ;>.'.-'••"
• •'• - Ter adstructie van da hierboven ontwikkelde gedachte dienen

... de volgende gegevens."; ::.y, :::|', ̂ ^ '. y^i'^-^^'''^'-^.'^ :^ï'-:7'"':* * - '• ••
1. .In het weekblad "Vrede" d.d. 23-9-1955.» uitgave van da Keder-

landse Vredesraad, is aan artikel opgenomen onder de titel "Europa's
veiligheid zal EDO-2 verslaan". Daarin wordt b.m. gesteld: ' ^

"Europese veiligheid is in da gedachtegang van Moskou de poort
, . "tot Duitse eenheid* _-'_ ' - '^ ,:';'"{.-:.v':- ;T L:^.:-.!:-''.'^''i^^.;-:-'^'J-^'-:' ~' '••

J^De allereerste vraag is nu i zaJ, hWt;'̂ ïiikkeni"»aV;î vankelijk
. "behoud van de HAVO, EDO-2 en Warschaus Verdrag, de veiligheid

"in Europa te organiseren, waardoor onderling wantrouwen kan
"verdwijnen en aan ontbinding dar militaire blokken kan worden

: '. "gewerkt? .:- •-^\-:A'.;-:. • • " - ;^'--' v- ="4̂ --:y, - -; •'''•:"̂ '±̂ •-.-$.•• ' •
"Met open oog voor de gevaren van het Duitse militarisme zul-
"len wij geduldig moeten voortwerken aan de totstandkoming
"van Europa's veiligheid als eerste voorwaarde tot de defini-
tieve oplossing der Duitse kwestie."; ;• v

2. Daarnaast moet de jongste uitgave worden vermeld van het
informatiebulletin "Dat Nooit Weer" (September 1955), verzorgd
door de gelijknamige Actiegroep tegen Duitse herbewapening.

De redactie deelt onder da kop "Een nieuw begin" mede- met de
uitgave van dit nummer, dat eigenlijk in Augustus had moeten ver-
Schijnen, te hebben gewacht "tot na de grote gebeurtenissen van de

"laatste maanden, omdat het voor een maandblad als het onze
"practiach niet mogelijk is zulke gebeurtenissen actueel te
"behandelen en omdat te verwachten was dat na de onderhande-
lingen een geheel nieuwe situatie zou ontstaan, waarop wij
"ons zouden moeten bezinnen."
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Het hoofdartikel van dit bulletim maakt melding ran
"een opmerkelijke ommekeer met betrekking tot het Duitse -
"vraagstuk". "Men zou ongeveer kunnen zeggen, dat tot aan de
"volledige ratificatie der Parijse accoorden, van Sowjet-
"zijde Duitslands hereniging ala middel tot Europese veilig-
"heid werd gezien. En dat niet alleen, in Moskou, maar in
"feite van de kant van allen, die de Parijse accoordea en de
"daarin vervatte Wehrmacht verwerpen, omdat zij de veiligheid
"i» Europa er door bedreigd wisten. Haar nu die dreiging er
"is, nu ziet men in Sowjetkring de Europese veiligheid als
"enige middel om tot Duitslands hereniging te komen." '•
Eet werkelijke doel Vaa "Dat Kooit Weer" komt enige regels

verder naar voren, waar gesteld wordt J .'•. ' :

"De PariJee accoorden en Duitse Wehrmacht moeten ongedaan .
"worden gemaakt. Nu wij niet ia staat zijn geweest ze te voor-
komen, moeten ze onschadelijk gemaakt worden." -
Het blad van de Franse communistische partij, "l'Humanité"

d.d. 2*t September 1955 publiceert een interview van een zijner
verslaggevers met Emmanuel d'Astier de la Vigerie, lid van de
Franse nationale Vredesraad, vice-president van de Wereldvredesraad,
waarin d'Astier verklaarde: . • /: •-*. ;:.v • •• • ̂^ •.:;•£—•••- . . : •-

V "La solution, préconisée par Ie Mouvement de la Paix, d'une
"Allemagne dimilitarisée, réuniüée et ne pouvant pas appartenir
"a aucune coalition militaire, reste a noa yeux la garantie
"la plus süie de la sécuritS européenne.". ;ft-•;':; ' •

Het Bureau van de Wereld Vredesraad vergaderde te Wenen
op 12 en 13 October j.l. In een verklaring daarover staat:".....de

"vredesbeweging zal de internationale openbare mening helpen
"bij het afsluiten van een eerste^overeenkomst over de ont-
"wapening en de veiligheid van allé staten een actieve rol te
"spelen, opdat de resultaten van de 'conferentie van de vier
"regeringsleiders in Qenève hun bevestiging vinden."

Op 1*f October - ién dag na de bijeenkomst van het Bureau -
van de Wereld Vredesraad - maakte de redactie van "Vrede" .van jde
gelegenheid gebruik om de volgorde der respectieve desiderata'f1ran
de vredesbeweging te wijzigen in dier voege, dat de "Ontwapening "én
het verbod van atoomwapens" de eerste plaats in de rij moest afstaan
aan "Europese Veiligheid en Duitsland".


