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Op liet terrein der vakbeweging moge ik Uwe Excellentie
hieronder enkele der gegevens berichten» welke in de week
van 25 Februari tot 3 Haart 1952 te mijner kennla kwaaien en
die naar het mij voorkomt aandacht verdienen:
Volgens een bericht uit een industriegebied E i j n aldaar
geruchten lopende, dat ankele bedri.1f3bonden der E.V.G. gullei
worden geliquideerd en betrouwbare leden van C.P*H»-*ij<fte
advies hebben ontvangen om zich bij de overeenkomstige B.V.V.bonden aan te sluiten,
Dit bericht correspondeert met soortgelijke eerder ontvangen gegevens. Aanvankelijk heeft de G. P. H, het ontstaan
en de ontwikkeling van een door haar beheerste vakorganisatie
krachtig gestimuleerd; taan» echter ssoti de partij de E.V.C.
gaarne willen opgeven voor een krachtig georganiseerde oppositie in een grote algemene vakorganisatie, i. c. het H. V. v..
In dit verband moge worden herinnerd aan het vorig jaar
Ootober door BLOKZIJL uitgesproken aanbod van opname van de
E.V.C, in het S. V. V., alj het onder wekere voorwaarden
(Maandoveralcht 10/1951» blss. 11 en 12).
Be herleving van het *ambtemrenverb od " heeft niet
alleen nieuw voedsel gegeven aan het verlangen naar liquidatie van de E.V.C., maar ook geleid tot organisatorische
veranderingen in de S, V. G., fanneer het verbod «al worden
doorgetrokken naar provincie en gemeente, dan wordt inzonderheid het bestaan van de Bond van Nederlands Overheidspersoneel
(B.K„O.P»-Jg.V,C.) aeer bemoeilijkt (Maandoverzicht 1/1952»
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- 2Met het oog hierop heeft het hoofdbestuur van de
B.K.ö.P. de reorganisatie, nl. de omschakeling op B elfB tand Ig
optredende bedri.1fsafdeliiigen met kracht ter hand genomen.
Zn een drietal overheidsdiensten te Amsterdam aijn thans
reeda ssulke B.B ,ö.P.-bedrljfsaf delingen gevormd, t,w. bij
de Stadsreiniging, de P.T.t. en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf » De bedrijfaimning van de contributie bij deae afdelingen wordt gaandeweg uitgebreid. In plaats van "Be Overheidapost", het orgaan van de B.IUQ.?., ontvangen de leden
dezer bedrijfsafdelingen een eigen periodiek» nl. *X»ijn en
7eern voor Seiaeentelijk Vervoersbedrijf- en «Bigen IPost*
voor het P.T,f.-personeel.
let betrekking tot het funetionneren van de B.Y.O. als
eomnronistiache berichten- en inlichtingendienst kan aanvullend worden medegedeeld» dat een bestuurder van "Be MetaalwS.V.C. onlango in een gesprek opmerkte» dat de £.7.0. er
belang bij heeft, dat haar leden werkssaam «Ijn ia bedrijven
«aar oorlogamateriaal vervaardigd wordt.
Het sou voor de S*V.G. belangrijk zijn te weten, wat
in dergelijke bedrijven gemaakt wordt en welke de productie
ia. Dese gegevens
zouden dan door de leden kunnen worden verf
strekt.
Tenslotte moge nog aandacht worden gevraagd voor de
mogelijkheid, dat een nieuwe staking wordt voorbereid onder
40 yeeoagbeiderq in Brente. Torig jaar brak op 9 April in
Bmmen een staking uit, waarbij ongeveer 800 veenarbeiders
waren betrokken. Het conflict, dat tot 27 April d.o.v. duurde
leverde enige successen voor de stakers op. Het collectief
minimum-tarlef voor het persen van dui&end turven werd verhoogd van f» 3.25 tot f. 3.80 (de gestelde eia waa f. 4.—);
de uurlonen werden van f* 0.81 op f. 0*90 gebracht (gestelde
eia f. t.—).
De E.V.C, hanteerde het bij deae staking behaalde succes bij herhaling als bewijs van haar stelling, dat door
actie lotsverbeteriag was te verkrijgen. Sedertdien hebben

C.P.l, en BvT.G» veel aandacht geschonken aan de toestand
onder de arbeiders in dit gebied; aldaar gevoerde acties
(o.a. onder L.Ü*W.-arbeiders) werden uitvoerig in 4e OOBÜHUnistische pers «deTgegcvvn.
"De Waarheid" va» 26 Februari f952 bevatte een bericht,
waaruit blijkt» dat d» Bond van Land- «n Zuivelarbelders
(B„L.2.-B»?.Q») ook dit jaar zal trachten aotie t« voeren
onder d® veenarbeiders is 3)rente.
Het bericht deelt atede» dat 4e B.L.Z. t« Roawlnkel
een vergadering heeft belegd voor het noordelijk ea het
midden-rayon van het veengebied. Ter vergadering «on besloten
*ijn vódr aet begin van de nieuwe werkcaapagae de volgende
elaea te Btelleaai
a. tenminste f* 4*25 voor bet persen van 1000 turven uit
normaal veen;
b. verhoging van de uurlonen tot f. 1.—;
e» evenredige verhoging van de beloning van alle andere werkzaamheden, die verband houden met de aanstaande veencampagne.

