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G E H E I M

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan

te bieden betreffende een te Parijs onder leiding van het WVV-

secretariaat belegde bijeenkomst inzake tegen de Euromarkt te

voeren agitatie.

In dit verband moge ik refereren aan mijn schrijven van

18 juli j.l. no. ̂ 59.412/Geheim waarbij ik U een rapport over

een bijeenkomst te Praag, handelende over hetzelfde onderwerp,

deed toekomen.
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COMMUNISTISCHE AGITATIE TEGEM EUEOMARKT,

Tijdene een bijeenkomst van afgevaardigden van de communis-

tiEChe vakbeweging uit bij de Euroraarkt betrokken landen, op 1 en

2 juli 1958 te Praag onder leiding van het WVV-secretariaat ge-

houden, werd besloten de agitatie-plannen tegen de Euromarkt in

een vervolg-vergadering nader uit te werken. Een "vakbondscomité

voor coördinatie en actie der Euromarkt-landen" kwam daartoe op

2 en 3 september j.l. bijeen. Plaats van samenkomst: CGT-gebouw,

213 fiue Lafayette, Parijs.

De vergadering werd door 20 gedelegeerden bezocht en wel 5 uit

Italië, k uit Frankrijk, 2 van het WW, 2 uit Luxemburg, 3 uit

Afrika (Kameroen, Madagascar en Equatoriaal Afrika), 1 uit West-

Duitsland, 1 van de EVC-1958 en 2 van de "oude" EVC. Volgens de

aanwezige West-Duitser had de FDGB uit Oost-Duitsland geen vertegen-

woordigers kunnen zenden, omdat de aangevraagde visa waren gewei-

gerd.

In een ter publicatie opgestelde "verklaring" wordt het voor-

gesteld alsof het initiatief tot deze bijeenkomst zou zijn uitge-

gaan van de CGT en de Italiaanse CGIL. In feite was de leiding ge-

heel in handen van het WVV-secretariaat, zoale ook uit het onder-

volgende zal blijken. Sinds de "verbanning" van het WVV-hoofdkwar-

tier uit Parijs in 1951, kan het Wereldvakverbond bezwaarlijk onder

eigen naam in Frankrijk bijeenkomsten organieeren0

De eerste zitting werd geopend door de algemeen secretaris

van de CGT, Benoit FRAGHON, die kort daarop de voorzittershamer

aan de CGT-bestuurder LE BHUN overhandigde.

Evenals te Praag hield ook bij deze gelegenheid de WVV-

secretaris Marcel BRAS een inleiding, waarin hij beweerde dat de

Euroraarkt allereerst diende ter voorbereiding van een oorlog, voortt

als middel tot voortgezette onderdrukking van de koloniale volkeren

en tenslotte tot opvoering van de productie en - met gebruikmaking

van de bestaande werkloosheid - gelijktijdig*verlaging van de lonen.

De discussies hierna waren vrijwel een herhaling van de ge-

dachtenwiseeling in Praag. Zij resulteerden in het aannemen van
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twee resoluties, waaraan het volgende wordt ontleend:

Taak van het comité.

Deze wordt ongeveer als volgt omschreven:

Het uitwisselen van gegevens en ervaringen tussen de belanghebben-

de vakcentrales over de problemen van de Euromarkt; zoeken naar

gemeenschappelijk door de arbeidere in de Euromarkt-landen te stel-

len eisen; bewerkstelligen dat de aangesloten vakbonden worden ver-

tegenwoordigd in de organen van de Gemeenschappelijke Markt»

Werkwijze van het comité.

Het comité treedt op onder gezag en verantwoordelijkheid van

het Uitvoerend Comité van het WW en kiest uit zijn midden een voor-

zitter .

Besluiten van het comité.

1. Een studie-commissie wordt ingesteld voor de kwesties van sala-

riëring en werkloosheid in de Euromarkt-landen.

In deze commissie nemen twee leden van de CGT, twee van de CGIL

en eventueel één van de FDGB zitting. Ze werkt in overleg met de

economische en sociale dienst van het WW. Haar werkzaamheden

moeten in drie maanden zijn beëindigd, waarna ze rapport uit-

brengt aan het "vakbondscomité voor coördinatie en actie".

2. Een bijeenkomst van een soortgelijke commissie met hetzelfde

doel voor de landen in Afrika, wordt voorbereid in overleg met

de vakbonden van die landen en het WW-secretariaat.

3. Nadat deze twee commissies hun taak hebben verricht, zal een

delegatie van het comité zich wenden tot de organen van de Euro-

markt om het opgestelde eisen-programma kenbaar te maken.

Op voorstel van Marcel BHAS werd als voorzitter van het comi-

té aangesteld: Agostino NOVELLA. Deze is in maart 195& wijlen Di

Vittorio opgevolgd als algemeen secretaris van de CGIL en als lid

- van -
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van het Uitvoerend Comité van het WW,

Het comité zal het WW verzoeken spoedig over te gaan tot

de uitgave van een nummer van "Sociale en Economische Notities",

•dat speciaal aan de agitatie tegen de Euromarkt is gewijd.

Het comité wil van zijn oprichting ook kennisgeven aan de or-

ganen van de Gemeenschappelijke Markt en aan het Internationaal

Verbond van Vrije Vakverenigingen en het Internationaal Christelijk

Vakverbond.

De EVC-ers ten opzichte van het comité.

Zoals uit het voorgaande blijkt, is in de "studie-commissie"

geen EVC-er opgenomen. Ook tijdens de bijeenkomst werden geen EVC-

ers bij het voorbereidende v.erk ingeschakeld. Uiteraard houdt dit

verband met de scheuring in de EVC. Het WW heeft niet pro of con-

tra één der beide organisaties willen kiezen, Bij de "oude" EVC

zijn stemmen opgegaan om het WVV-secretariaat te verzoeken alsnog

een EVC-er in de studie-commissie op te nemen. In persoonlijke ge-

sprekken met beide groeperingen heeft Marcel BEAS getracht de be-

trokkenen te bewegen de eenheid te herstellen.

Zowel'van de kant van de "oude" EVC als van de EVC-1958 heb-

ben de vertegenwoordigers na hun terugkeer niet erg hoog opgegeven

van de bijeenkomst te Parijs. Uit de discussies was hen gebleken

dat de sprekers slecht op de hoogte waren en geen moeite deden zich

in de materie te verdiepen, doch blindelings uitgingen van het door

de communistische propaganda gestelde axioma dat de Euromarkt het

heeft gemunt op het bestaan van de werknemers.

oktouer 1958


