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Mot betrekking tot do vakbeweging veroorloof Ik mij
üwor Excellentie hieronder enige gegevens to berichten, welko
la de woek van 3 tot 10 Haart to mijner kennis kwamen en die
naar het mij voorkomt do aandaoht verdienen.

Bo oprichting van werklozenoofflite' ' B ia geleidelijk moe» in
het eantrum van do B.Y.C.-activitoit koaon to a taan. In do
af f oio pon week ia dit wol het sterkst tot uiting gekomen
tijdens do zitting van hot Partijbestuur daar Ü.P.H, in Amster-
dam, waarvan reeds molding word gemaakt in mi ja brief van 1?
Kaart no. 133286.
0it het Waar&eidaverelag van do rodo van do voorzitter van
kot Vorbondebestuur dor £.7. C., Berend BLOKZIJL is de voor-
naamst* passage wol deea, dat do atrijd togen do werkloosheid

"gericht noot zijn op hot tot stand brengen van
"oon nationale vê kateeŵ ^̂ n̂ ; met als kern do
"werkloaencomi té ' B " . (onderstreping d ez«r2si jda }

Ia hot artikel ia voorte oom opvallende plaate ijigeruimd aan
do volgend o mededelingen van Blokzijlt

wïïe worklostonooBiti* fl mogen zich niet in do
"plaat e stollen van do vakorganisaties. Zij
Maogon geen vakvorenigingokarakter dragon mot
"contributie o. d* Er ia plaats in voor onge-
" organiseerden on georganiseerden, voor arbei-
"dors van elko politieke richting!"

achtergrond van do» e mededelingen ie waarsohijnlî k deze,
dat do leiding van do C. KI. en die van do Ê.V.C, vóór alles
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de werklozen op een eo breed mogelijke basis gebundeld willen
aien. Dit streven naar "eenheid van actie Vn organisatie*
in d« warkloaea-eomité1 ' s aeu geschaad worden., wanneer d*s«
<somit4*8 «oude» kunnen word «a aaagewesen als onderdelen of
inatromenten vam d* oeisjsunietiseh» vakbeweging. Tandaar &*$*
iaatruerend* o pro «p tot organisatorische «a pslitiöka onaf-
hankelijkheid van deze costité'a. 2iJ moeten d* basis vonaen
voor «en - «vaneens onafhankelijke - "nationala YOlka1a«w«N.
ging"* Het is in dit lie&t intareaaant, dat velgane ««a. ba-
richt uit betrouwbare erom» *«a d «r S.y.G.-bedriJfsbonden,
a.l. 4a AZg«a«aa Baad van Warkera in da BeawaljYarhaid
(A. B. W. B.) juiet opdracht h «af t in dam laad* w«rkloa«ncomité»a

/ ia h*t laven t» roepen.

4*
ia in de afgelopen week iet» geluwd. Aangaande de ia mijn
vorig* brief rast 6 Maart (no. 132624) vermelde mogelijkheid
Tam voerbaraiding van ««a aiaow* ataking ondar vaaoarbeidars
in Drente a i Ja neg gaen betrouwbare gegevens verkregen,
7erwaoht wordt» dat 4* E, V. G. binnenkort in haar D. U. f— en
B. L. Z. -sector nieuw« activiteit aal ontwikkelen.

In dit verband meet nog melding worden gamaakt Tam een ata-
king* walke Vrî dâ siddag ? Maart ia uitgabrokaa T»i4
B«ü. W
Volgana voorlopige berichten hebban op «*a totala
Tam 220 D. ü. W. -arbeidere oiroa 170 aam Mat werk neergelegd.
Ba aanleiding daartoe was de invoering van da «omardienat-
regeling, tengavolga waarvam & a arbeiders aarat enkel» arazi
later naar hui a konden vertrekken dan bij de oude regeling
mogelijk waa. De stakers weigerden aanvankelijk het kamp
ta verlaten, aij zijn op Zaterdag S Maart vertrokken. Zij
souden r eed a E i j n ontslagen ea op Maandag 11 Maart niet tot
het kaap si ja toegelaten. Van georganiseerd» £.7. C. -agitatie
ia tot dttaver niet g«bl«kan.

Aangaande da hi«a?voren reeds genoemde Algemene Bond van
werkers in de Bouwnijverheid (A. B. W. B.) dient te worden
vermeld, dat het hoofdbestuur van d e a e S.V.C.-bedrijfsbond
andermaal een schrijven heeft gericht tot het hoofdbestuur
van de bij kot N. V, V. aangesloten Algemene 5 ed er land a e
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Bouwarbeiderabond (A.I.B,)» Ook dit keer wordt aangedrongen
op eenheid vaa aotie, met name inzake de strijd tegen de
toenemende werkloosheid. Voorts wordt opgewekt tet strijd
voor eea gedwongen lening en de bouw van tenminste 50.000
woningen in 1952.

Met betrekking tot de havens moge nog de aandacht worden
gevestigd op het verschil van mening, dat is ontstaan tussen
de "ïïnie Verkeer" en de Scheepvaartverenigiagen Smid te
Hotterdasa en Soord ia Amsterdam, let geschil heeft ertoe ge-
leid, dat de Uaie Torkeer de C.A.O.'a Met de»e Scheepvaart-
verenigingen heeft opgezegd, ïot dusver is van enige bij-
aondere aotiviteit van de ssijde der B.V.S. ia dit verbaad
aog aiet gebleken* Verwacht had aogea worden, dat de E„V»O,
is i oh tijdig ia dit geschil aou hebben gemengd, door aangaande
de bestaande grieven agitatie en propaganda te voeren. Bat
dit vrijwel aiet is gebeurd vormt eea aanwijzing te neer
voor de geringe iavloed welke de S.V.C, momenteel ia de
Rotterdam»e haven kan doen gelden.

In de haven vaa Zaandam is op Maandag 2JJ Februari eea eon-
fliet uitgebroken bij het lessen vaa eea houtboot. 2>©
betrokken bootwerkers si Ja de volgende dag weer aaa het werk
gegaan» Hun grievea hadden betrekking op eea veranderde wijze
vaa tewerkstelling. Aaa hun wensen is incidenteel tegemoet
gekomen, terwijl definitieve regeling aal plaats vinden ia
eea binnenkort te verwachten nieuw reglement* Ook ia dit
geval is vaa enige S.V,0.-agitatie vaa betekenis niet gebleken.
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