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IHOOFDBESTUURSVEHGADERING VAN HET ANJV
; i

Ter bespreking van de plannen voor het komende winterseizoen

jkwam het Hoofdbestuur van het communistische "Alg

jJeugdverbond" (ANJV) op 26 en 2? augustus j.l. in

Tijdens de vergadering, waaraan door _+• 21 p

nomen, kwamen een aantal interessante punten aan

smeen Nederlands

vergadering bijeen.

srsonen werd deelge-

ie orde*

Hetjjlad "Jeugd" i

Waarschijnlijk mede n.a.v. het feit, dat de| communistische

Organisatie Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ) sinds September 1966

haar periodiek "Spektakel" qua inhoud en opm.aak, in vernieuwde vorra

tieeft laten verse hi jnen, waardoor met name de colportage-verkoop

snorm steeg en waarover "De Waarheid" zich lovend heeft uitgelaten,

:ieeft J. IJisberg, als hoofdredacteur van het ANJV-blad "Jeugd",

bijdens een op 18 februari 19̂ 7 gehouden ANJV-conferentie gezegd, dat

•Jeugd" niet alleen het ANJV-blad moet zijn, doch tevens de spreek-

ouis moet worden voor alle jongeren-gedachten en als zodanig tevens

<*en stimulans voor verdere activiteit moet zijn»

Hij stelde toen, dat het blad, om bij de moderne jeugd meer in

de smaak te vallen, in toenemende mate gebruik moest maken van sati-

j.'ische taal en dat het taalgebruik meer "op de man af!I moest zijn.

Ook de opmaak van het blad zou meer aan moderne opvattingen moeten

worden aangepast.

Tijdens de Hoofdbestuursvergadering van 26 en 27 augustus j.l.

bleek IJisberg echter toch nog niet enthousiast te zijn over hot blad.

De betekenis van "Jeugd" werd z.i. binnen het ANJV ernstig onder-

achat en de besluiten van de hierboven genoemde conferentie werden

Trijwel nergens uitgevoerd. "Jeugd" is volgens IJisberg bij uitstek

een strijdorgaan en dus moet ermee gecolporteerd worden. Hij stelde

voor om met de colportage- en ledenwerfactie te starten op het "Waar-

heid"- festival van 10 September j.l., onder de leuze "Aktie ̂ 00".

Dit getal duidde aan, dat er 400 nieuwe leden en abonnees gewonnen

moesten worden.

Hoewel zich reeds tijdens het festival 221 nieuwe leden voor

Let ANJV meldden, is niet te verwachten dat in totaal inderdaad

r.ieuwe leden zullen worden gewonnen.
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Vietnam

: Het feit, dat het Eerste Kamerlid Boetes van de PSP door de

!Noordvietnamezen in de gelegenheid werd gesteld e.ls "afgevaardigde

: uit Nederland" naar Noord-Vietnam te gaan, wekte

inogal wat ontstemming. Men is van mening, dat in

ileen ANJV-ers en CPN-ers en in mindere mate het '

in ANJV-kringen

Nederland toch al-

Jongerencomite voor

Vrede en Zelfbeschikking voor Vietnam" op de bre£ staan voor de bb-

langen en de strijd der Noordvietnamezen.

ANJV-voorzitter Roel Walraven memoreerde in verband hiermede,

dat Noordvietnamese delegaties vaak bezoeken, brerigen aan de DDR en

aan Tsjechoslowakije - waar de Noordvietnamezen zelfs een permanente

vertegenwoordiging hebben -, in welke landen zij als het ware ver-

giftigd worden wat hun visie op de Nederlandse communisten en het

ANJV betreft, Uit de DDR- en Tsjechoslowaakse pers worden praktisch

alle artikelen van GPN en ANJV geweerd, terwijl er wel artikelen van

PSP en daarraee verwante kringen in worden opgenomen, Boetes1 reis

naar Noord-Vietnam moet dus niet worden gezien als een gevolg van het

falen van de ANJV-liaison met de Noordvietnamezen, maar meer als

resultaat van de venijnige anti-CPN (ANJV)-propaganda, die thans in

de DDR en Tsjechoslowakije wordt gevoerd.

Voorts voerde Walraven aan, dat de vrouw van Boetes onlangs

naar een internationaal vrouwencongres was geweest en daar Noord-

vietnamese vrouwen had ontmoet: dit had er mede toe bijgedragen de

weg voor de reis van haar man te effenen.

Walraven doelde hierbij kennelijk op de reis die mevrouw Boetes

begin maart 19^7, op uitnodiging van het Russisch Vrouwencomite,

naar Moskou maakte ter bijwoning van de viering van de Internationale

Vrouwendag aldaar.

Met betrekking tot het standpunt van de PSP: en de z.g. !'Nak-

groep" inzake de strijd in Vietnam, stelde Walraven, dat zowel de PSP

ale de "Nak-groep" slechts het standpunt van Oe Thant (wat dus in

feite het standpunt van de USA is) ondersteunen en notabene verminde-

ring van bewapening door de Vietnamezen vragen. M'et deze eis geven

zij het Vietnamese volk een dolkstoot in de rug. '

Het ANJV stelt zich daarentegen duidelijk op ,aan de zijde van

het tegen de Amerikaanse imperialisten strijdende Vietnamese volk:en

zal dit ook in de toekomst door middel van diverse demonstraties en

acties tot uiting brengen» ;
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Zo zal in januari 1968 een Vietnam-week worden georganiseerd,

in het kader waarvan geldinzamelingen en andere activiteiten zullen

iplaats vinden ter ondersteuning van het "Bevrijd^ngsfront".

|Jeugdwerkloosheid

Een belangrijk onderdeel van de vergaderinrf vormde voorts de

bespreking van het probleem der jeugdwerkloosheic..

Besloten werd om op 25 november 196? te Deventer over dit vraag-

stuk een conferentie met een demonstratief karakter te organiseren,

onder het motto "Recht op Werk". ;!

De voornaamste punten, die op deze conferentie behandeld zul-

len moeten worden, zijn: recht op werk, verkorting van werktijd en

langere vakanties voor de jeugd.

De commissie, die de conferentie moet organiseren zal uitslui-

tend bestaan uit ANJV-ers. NVV-ers zullen hiervan geen deel mogen

uitmaken.

Gezien dit feit en de omstandigheid, dat de tijd van voorberei-

ding tot de conferentie zeer kort is, mag worden aangcnomen, dat de

meeting niet veel zal betekenen en weinig nut zal afwerpen.

Politiek Jongeren Contact

Ook het verschijnsel van het zgn. Politiek Jcngeren Contact

kwam uitgebreid ter sprake< Duidelijk kwam naar voren, dat men op dit

punt bepaald niet tevreden was.

Dat het ANJV erkend werd door b.v. de jongeren-organisaties van

KVP en VVD en met die organisaties plaatselijk wel samenwerkte, werd

niet voldoende geacht. Van de Politiete Jongeren Contacten zouden ook

initiatieven moeten uitgaan en daaraan ontbrak het volkomen.

Zo waren b.v. de Politieke Jongeren Contacten in Haarlem en Den

Haag niet meer dan'praatcolleges11, terwijl het PJC in de Zaanstreek

zelfs vrijwel stil ligt. Alleen in Utrecht list de situatie zich wat

gunstiger aanzien: daar was het ANJV er vrij aardig in geslaagd het

PJC om te vormen van een "praatcollege" tot een "pressiegroep".
I i

Gehoopt werd dan ook dat de conferentie in peventer in deze

stimulerend zal werken en de PJC's nieuwe initiatiieven zal brengen.
I
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