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Reaolutie W.7.V.

Bijgaand moge ik Uwe Excellentie doen toekomen een
fotocopie van de^'Resolutie over de taken van het W.7.7.
in de strijd voor de vrede".
Het landelijk secretariaat van de E.7.C.zond einde
December 1950 een exemplaar van deze resolutie aan de
hoofdbesturen van alle bij de E.7.C. aangesloten bonden.
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de Minister President
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HESOIÜTIE OVER DE ÏAÈEN VAN HET
IN DE STRIJD. VOOR, DE VHEDE
..,:.
1. Het Uitvoeren:! Bureau vrtn he~ V. V. V., merkt op, dat de imperia-.
llstische krachten sinds de bij eenkomst te.v^udapest van het Uitvoe- rend Comité in Hei 1050, V.<in de oorloguvoO'rb.eroidin^en zijn overgegaan tot directe agreaaie. He- Jtaerika.onae imperialisme gaat .waanzinnig door eet zijn plannen tot weroldoverheersin^, Op bevel van.
dé trusta zijn AMcrikaansë troejpen bezig het onschuldige Koreaanse
volk a;.n te vallen, w-nrbij ze het l->nd vernietigen en verwoester., Ghin-a rech-tatrpekn bedreigen en Chinees grondgebied bombarderen en
net machinegswrcn beschieten. De heersende kringen v;xn de Vereidfde
Staten voeren eon ^ewcV-ende interventie .door te^en de nationale bevri^dingübeweGinfRn vnh andere volkeron. De Amerifcnanafi imperiaiia.ten trachten G ei; al -;e nu en conflict uit je 'lokken, dat alle Ihnden
sou neealepoK en alle deJ.cn v.un de wereld n«t dood en verderf aou
bedreigen,'" - '.•'.- '~~{^- .-,'•'' ,• •' :•"/•'.-,''.',.'-'• '*• ¥^>j,~': • •':.•'. i'-'- ..
:
De Qgreasor i'runiufl dreigt de atoonboin te auilén gebruiken tegen de
Vredelievende bevolking V£n Korer. en China» Bij heeft cynisch het
voörnetaen vnn de Uoer:;,e.'ide w'joo^en in de Vereniyde Staten aongakondif;d o m ' d e . niacl.idi^e oorlog in Korea voort "ïo zetten aiet'nieawe
tot mialuld;in<;. fjedonmde iiapori liióti^che -ivonturen, : .- i

2* . De imperialisten
wordou
echter
dt'eeda nieer verontrust door de
•
••
kracht en voortdurende jp:oei van de •Aerc'lïbene^ing voor de Vrede
^nn de volkeren» De oorlc^shitsern zien aich gesteld tegenover .-ille
;volkeren, die zich nu bewust zijn van hun krn.ohn; en tegen de misdadige plannen van een handvol uitbuiteru aijn, dio vastbosloten sijn
ten kOote van alles hun voorrechten en winsten t« bahcnden,
De eenateiiifti^sJ >vil v--.n de voli:firen werd bijzonder duidelijk «« .
krachtig aangetoond door het ïweedc Tïereldvredeaoongrea, waarvan we
alle arbeiders de. historische bcte^enlj uoetun doen beseffen. Dit
Congres bracht de vfiatber.".denheid tot uitdrukking vnn honderden
millipenen gewone mensen van de gehele wereld om de verdediging v tin
de. vrede in ei;:en ,hr.nden te nemen.
• 3t De arbeiders in de kapitalistische l:mdeh worden reedo zwanr getroffen door de oorlogaeoonoctie. In deas la;;don «ordt do vredoninduatrie vreor terusneaohcdrold nuar oorlogsproductic. l)e productit; v^in
Terbruiksgoederen vmrdt verminderd, de arbeidstijd verlangd en 'de
levens standaard van de loontrekkora verlaagd.
De laat, die de :Trbciders moetcü dr^i-tcn tengevolge van de voortdurtinde verhoging van de oorlosauitgcvcn, "nordt iedere dag awar.rder en
hun V9kvere_nieingareohton en democratische vrijheden worden onderdrukt. Gelijktijdig met do opvoering vr-n de industriële concentratie at i J een de prijzen en winaten van de truata en monopoliea, hetgeen do staat steeds meer afhankelijk maakt van de «11 van de kapitalistische oolti Mllionuira.
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Voor de arbeiders ataan-slechte twee wegen open: die van-Vrede eh
de voortzetting van de strijd voor betere levensvoorwaarden, of
die van de oorlog m-;t zijn dood, vernietiging en'ellende. OQ die
reden hebben de arboiaero het grootste bclaiiiT bij het voeren v&n de
tt'-.-'.st kracVtlgc strijd voor de Vrede,
' •
4. Daarom onderschrijft het Uitvoerend Bureau van het Y/.V.V. eetstemmig en ondersteunt het enthousiast de besluiten ven het tweede
Vereidvredescon^rea, die eiaen:
,
•

L

- de onmiddellijke beëindiging van de oorlog in Korea en van de
meedogenloze uitroeiing van de Koreaanse burgerbevolking, de terug
trekking van buitenlandse legers uit dat land en, met de doelueöing van de verte^finwoordifrern van het Koreaanse volk» de vreedzame regeling van het binnenlands conflict, dat de twee dolen v - n
Korea tegenover elkaar steltj
.
'- de beëindiging van de interventie var. Amerikaanse ^rpepen te^en
het Ghineae eiland Taiwan (Porinoao) eu de beëindiging van de vijandelijkheden te^en de Viet-Kameae Hepubliek;
- het tekenen van een vredesverdrag met etü verorJ.?d en £
tariseerd iluitaland, evenaln met Japan en de terugtrekking
de bezettincalegero uit de;je'«nee'l.-indeni -.
- de veroordeling van ges-apande aprea.ria en gev/apende inmenging
.onverschillig welke ataat in de binnenlandse aangelegenheden van
andere landenj '
"
.
- het verbod van oorloü£>proP";;-ftnda en het aannemen van een wet door
de parlementen von alle landen, die Je vrede beschermt en iedere
vorm van oorlcveprop.'i^r.ttda tot c-ea etr..fbsre cdsdaacl maakt}
- het.totaal verbod van alle soorten atoooiwapens, bacteriologische, chemiiiche, gifti,-s en radio-aatieve wapens en alle andere middelen
tot masea-vernieti/rin-, en het brandmerken als oorlogsmisdadiger
van die regering, di'ï het eerst gebruik aou maken vor. dergelijke
• irapens;
••'
.
•
•
- de progreoaieve en »e.1ijktijdi/:o voriainderinf: van alle be-.7apeni.ag
. ; in 1951 en 1952, omvattende de land-, lucht- en zeestrijdkrachten,
-.
terwijl een dergelijke verhindering moet variëren van l/3"to» l/2f
- de instelling van een internationaal controle orgaan, verbonden •.
met de Veiligheidaraad en dat bevoegde inspecteura tot zijn beschikking heeft, die zowel verantwoordelijk zijn voor de controle
op de vermindering van de gebruikelijke bewapeningen als het verbod van atoom, bacteriologische en andere wapens»
- de uitbreiding vrfn controle op de inspectie niet alleen van open:
lijjke» maar ook van verkapte militaire, strijdkraelr&en, bewapening
en wapenproductie| . - '
».het herstel en de uitbreiding van normale en vrije Handelsbetrekkingen tuaaen de verschillende landen en de veraterJeing van 'culturele, betrekkingen tussen de volkeren, teneinde wederzijde begrip
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en vertrouwen in de gumeenjchappelijka strijd voor de vrede te doen'
ontstaan.
!
Het Uitvoerend Bureau van het W.V.V. Juicht de oprichtin,; vtm de
"
Wereld-Vredosraad toe - een grote Haud van de volkeren, cile ia op^erioht om de edele taak, de Vrede te behouden, uit ~e voeren*
5« Het W.V.V, adyiteert alle .Nationale Vakcentrales, de Vakvureniginsaintei'nationale^ (Brrocpaafdelingen van het 7, V. V.) en alle
vakverenigingen!
. . - .
' _.
.
.
a. de besluiten van het ïweede Wereld-Vredvsacongrea op de grootst
mogelijke manier bekend te maken en uit te leggen aan de arbeiders,
door middel van pers, radio, bioscoop, vakverenigingsvergadering,
vergadering op de plaats van het werk,'enz.
b* de leden van parlementen en regeringen op te roepen doze beoluiten concreet toe te passen én in het bijzonder in de U.N.O. een
houding aan te nemen., die in overeenstemming is met deze besluio» steeds krachtiger acties te organiseren tegen de fabricage van
wapens en het behandelen en transporteren van oorlogsmateriaal;
A* hun solidariteit met koloniale1 en afhankelijke volkeren te vergroten, die strijden w>or huri nationale bevrijding, een grotere ^
. hulp te verlenen aan het Koreaanse volk, dat het slachtoffer ia
van Amerikaanse agressie;
.. ••:__..._.._...-.
e. pp ba1 si s van een krachtig streven naar eenheid, concrete plannen
op te stellen en toe te passen tot de verijdelint; jran de herbcwapeningsplannen, in het bijzonder wat betreft Duitsland en Japan,
die de hosrners van Amerika nogmaals wensen te veranderen in
agressieve mogendheden;
. '
t» strijd voor de vrede nauw te verbinden afet de strijd voor de inwilliging van de onmiddellijke levnnoeisen van do arbeiders;
g. de vermindering: van uitgaven voor wapens to eisen er. concrete
'.plannen op te stellen en toe te.-passen voor de uitbreiding van
sociaal bruikbare ontwerpen en plannen ter verhoging van de
•"
levensstandaard van de arbeiders, door voor dit doel bronnen te
gebruiken, die vrijgekomen zijn' door de vermindering van de
oorlogsuitgaven;
•
h. het contact, met de vokorGaSiisatiea, die niet, bij het l/.V.V. zijn
aangesloten, te v&rater'aoji voor cpnerete acties voor de verdediging van de Vrede, alle arboi-i>irs, zowel georganiseerden als
ongeorganiseerden, te betrekken in d'»; strijd voor do Vrede, terwijl er geen poging bespaard wordt oui de noodlottige werkzaamh.eld van de sohcurmakcrs-vakverenigingsloiders van het Interna-

tionaal Verbond van s,g. Vrije Vakverenigingen en van de Beroeps•secretariaten te ontmaskeren» die trachten politieke manoeuvres
te gebruiken om hun rol als gehoorzame agenten van de imperialistische oorlogehitsers te verbergen)
' ... . . ; • - . .
•
i* De Vredesoomité'1 s op de plaatsen van het werk uit te breiden en
te versterken» een grotere vlucht te gaven aan hun werkzaamheid
en daar, waar ee nog niet bestaan, dergelijke comité*'s op te
• ' ' riohten. .
; ' • • . ; ...;',.' '':':"''] ''**.;-•":"''^'-'-;^- ~.:.. ' '
'
6» Het Uitvoerend Bureau draagt het Secretariaat van net W*V.V, op:
a» zijn propaganda voor de ontmaskering van de plannen van de impofrialietenjte intensiveren, de besluiten van het Tweede WereldVredescongres en de vredescampagne, die wordt gevoerd door de
Nationale Centrales, te publiceren in zijn tijdschriften, in
pamfletten, in de pers en over de radio» teneinde iedere* aangesloten organisatie in staat te stellen voordeel te trekken uit de
positieve ondervinding van de andere CentralesJ "TT"
b. een onderzoek in te stellen naar de werkzaamheid, uitgevoerd door
de Vredeacomité'a op do plaatsen van het werk en de Nationale
Centrales in te lichten over de resultaten van deze werkzaamheid,
hetzij positief, hetzij negatief, en concrete voorstellen te dóen~'
over de toekomstige, taken van deae comité'a| . .".
.
o» alle maatregelen te ondersteunen en te coördineren, die door de
arbeiders en vakorganisaties genomen worden om de herbewapening
van Duitsland te verhinderen, terwijl aan de noodzaak wordt gedacht de arbeiders van alle landen-en van Europa In het bijzonder te verenigen in deze campagne,1 '- -.'--'-"•---d* de Nationale Centrales te ondersteunen ten aanzien van de uitwisseling van arbeidersdel egati.. 3 tussen de verschillende landen en
de rapporten, die door deze delegaties worden gemaakt, te publi. ceran;
.
..
.
.
. • .'•
e, zijn organisatorische en propagandistische werk In koloniale en
afhankelijke landen uit,te breiden, waarbij dé nadruk wordt ge'•lègd op de band, die er noodzakelijkerwijs bestaat tussen de
strijd voor de vrede 071 de strijd voor nationale bevrijding»
'f. aan de Sooiaal-Econoniache .ilaad van dé Vorsnlgde Katies voorstellen voor te leggen, waarin de vermindering van uitgaven voor wapens en het gebruik wan geldun, die pp dezav manier vrijkomen, voor
de verhoging Van do levensstandaardTan de arbeiders In de steden
en op het platteland wordt aanbevolen}
g, in samenwerking Mrt de VaJcverèniginGBinterha-tionalos (Bcroeps" afdélinge'n van hqt W.V.V.) voorstellen op te stellen voor de vcatiginü van vrije bandels- en culturele betrekkingen tussen alle

landen, ;.
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