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Activiteiten van het Wereld Vak Verbond met betrekking tot het

"plan Schuman".

Op 13 november a.p. werd de vrijgestelde hoofdbestuurder van

De Metaal/EVC E. KOLK (31-10-1917) te Nijmegen gesignaleerd op door-

reis naar Tejecho Slowakije.

Naar thans is gebleken bezo.cht hij te Praag een conferentie

van het communistische Wereld Vak Verbond (WW), waar het "plan

Schuman" het belangrijkste punt van bespreking vormde.

Daar werd namelijk het probleem aan de orde gesteld of de

bij het WW aangesloten "Vak Verenigings Internationale voor arbei-

ders in de metaal - en mechanische industrieën (VVI-Metaal)" zal

moeten trachten in de toekomst enige zeggenschap te krijgen in de

"Hoge Autoriteit", het gezagsorgaan van de Europese Kolen- en Staal

Gemeenschap (EKSG).

(Bedoeld zal zijn te proberen een vertegenwoordiging te krij-

gen in het zgn. "consultatieve comité", dat als adviserend college

nauw contact onderhoudt met de "Hoge Autoriteit").

De meningen schijnen ter conferentie nogal verdeeld te zijn

geweest. Voorstanders verklaarden, dat de EKSG in de westelijke lan-

den grote bevoegdheden heeft. Het WW, dat op generlei wijze daarin

vertegenwoordigd is, zal dientengevolge nimmer druk kunnen uitoefe-

nen op besluiten, die door het gezagsorgaan van de gemeenschap worden

genomen. Zij achten het daarom van belang te proberen van binnen

uit invloed uit te oefenen op deze besluitvorming.

Tegenstanders vonden, dat in interne besprekingen WVV-vertegen-

woordigers er over het algemeen toch buiten zullen worden gehouden

en slechts betrokken zullen worden in zaken, die reeds algemene be-

kendheid genieten.

Tot een definitieve stellingname blijkt het WW niet te zijn

gekomen, want ter conferentie werd besloten:

1. een nauwkeurige studie te maken van de betekenis van.de EKSG;
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2. de consequenties te overwegen van eventuele toetreding tot dit

lichaam;

J. vóór 15 december 1956 dienaangaande een advies te doen toezenden

aan de bij de VVT-Metaal aangesloten organisaties;

4. omstreeks 15 januari 1957 in Praag een zitting te beleggen van

het "Administratief Comité" van de VVI-Metaal om tot een defini-

tief besluit te komen over de al dan niet toetreding.

Oj> een secretariaatsbespreking van De Metaal/EVC werd onlangs

bekend gemaakt, dat van 14 tot 17 januari 1957 in Berlijn een zit-

ting zou worden gehouden van het "Administratief Comité" van de

VVI-Metaal. Deze zitting zal geheel gewijd zijn aan de EKSG en de

in verband daarmede te voeren acties.

Aangenomen raag worden, dat hiermee de onder punt 4 vermelde

zitting zal zijn bedoeld.

Hoewel De Metaal/EVC het besluit had genomen in ieder geval

1 Nederlander naar Berlijn af te vaardigen, werden dienaangaande tot

dusverre geen gegevens verkregen.

januari 1957


