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Kaderscholing door het W.V.V0 GEHEIM

Ik heb de eer Uwer Excellentie in kennis
te stellen met de inhoud van enkele mij
onlangs van geallieerde zijde ter beschik-
king gestelde gegevens over het in hoofde
van dezes genoemde onderwerp, waaromtrent
de Dienst deels reeds op andere wijze was
geïnformeerd.

j>eze berichten hebben betrekking op de
met directieven van Moskou opgerichte kader-
achool te Boedapest, waar -in de eerste
plaats ten behoare van de zgn. koloniale en
onderontwikkelde landen- groepen van toege-
wijde, strijdbare figuren worden opgeleid
om de politiek van het W.V.V. door acties
te helpen verwezenlijken.

Omtrent de plaats van deze centrale
opleidingsschool wordt grote geheimzinnig-
heid betracht. Men doet het n*l. vóórkomen
of deze gevestigd is te Wenen, de zetel van
het W.V.V.

Een uitgebreid programma is opgesteld.
De eerste driemaandelijkse cursus, welke
omstreeks medio Juli 1953 is aangevangen,
werd voorafgegaan door een rondleiding van
de candidaten langs enkele belangrijke
arbeidscentra van een aantal satellietlanden,.
Behalve kennis omtrent de theorie van het
Marxisme-Leninisme-Stalinisme omvat het
programma het bijbrengen van practische
methoden om stakingen te verwekken, d0
techniek voor het voeren van propaganda e.d.

De kandidaten worden uitgezocht door de
nationale communistische vakbondsorganisaties
in samenwerking met de nationale Communis-
tische Partij. Het reeds in het bezit hebben
van een paspoort blijkt bij de keuze van de
candidaten de doorslag te kunnen geven
wanneer moeilijkheden bij het verkrijgen
van een paspoort worden ondervonden.

Het is vrijwel zeker» dat de reis- en
verblijfkosten van de cursisten volledig
door het Secretariaat van het W.V.V, worden
hetaald. l

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te * a—Gravenhage

Ss.
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De cursisten reizen veelal mee als lid

van delegaties naar communistische bijeen-
komsten welke achter het Ijzeren Gordijn
worden gehouden. Wanneer per K.L.M. wordt
gereisd, hetgeen v.w.b. de Midden- en Zuid-
Amerikanen als regel het geval is, passeren
deze groepen Nederland. Gevallen zijn ook
wel bekend, dat als reisdoel "toerisme" wordt
opgegeven en soms ook "zakenbezoek*.

Waargenomen is, dat een succesvolle
beëindiging van de cursus aan bedoelde
kaderschool voor betrokkenen als regel een
positieverbetering in de communistische
gelederen van hun land meebrengt.

Kaast de opleiding aan de centrale
kaderschool van het W,V.V. te Boedapest
vinden elders ook nog verschillende andere
kortere opleidingen plaats voor figuren uit
de rijen van de bij het W.V.V. aangesloten
internationale beroepsafdelingen (Transport,
Onderwijzers, Land- en Bosbouw).

Overigens moge uit déze beknopte samen-
vatting van de verkregen recente gegevens
eens te meer blijken, dat de systematische
voorbereiding van de communisten ter berei-
king van de doeleinden van het wereldcömmu-
nisme voortgang blijft vinden ook in tijden
wanneer door hen om tactische^redenen het
beginsel van de vreedzame co-existentie
met nadruk naar voren wordt gebrachte

Het Hoofd van de Dienst
w. g.

Mr L. Einthoven.
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Het Wereld Vak Verbond (W.V.V.)

Aan:
Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse
te ' e-G S A V B Ï T H A G B

Ik heb de eer Uwe Excellentie in
kennis te stellen met de navolgende
bijzonderheden over de activiteit van
het Wereld Vak Verbond (W.V.V.} in het
algemeen, in hoofdzaak ontleend aan een
onlangs van geallieerde zijde ontvangen
zeer vertrouwelijk rapport daaromtrent*

Ook indien men in het midden laat
of het aantal vakbondsleden dat het
W.V.V. claimt te vertegenwoordigen
(80 millioen) enigszins met de werkelijk-
heid overeenstemt komt het gemotiveerd
voor om dit door Moskou gedirigeerd
verbond met zijn vele internationale
vertakkingen als het machtigste orgaan
te beschouwen, waarover de communisten
op internationaal niveau beschikken*

Het W.V.V» werd opgericht in October
19̂ 5 te Parijs en had toen een algemeen
karakter.

3)e toenemende communistische invloed
leidde tot de breuk in Maart 1949 en
sedertdien is het W.V.V. een zuiver
communistische organisatie en een vol-
komen instrument van Moskou*

De organen van het W.V.V. komen,
periodiek bijeen behalve het secrwtariaat,
dat permanent gevestigd is te Wenen* In
dit secretariaat heeft een Rus steeds
een sleutelpositie ingenomen als een van
de assistenten-Secretaris-Generaal voor
het contact met de nationale vakcentrales*
Moskou is voor hem rechtstreeks bereik*
baar door zijn relatie met de Secretaris
van het hoofdbestuur van de Sowjet
Hussische Vakcentrale, tevens plaats-
vervangend lid van het Centraal Comité
van de Communistische Partij van de
U.S.S.B,

Op zijn afdeling worden de direc-
tieven van het boven het secretariaat
gestelde Uitvoerend Bureau pasklaar
gemaakt voor nationaal gebruik. Tot de
communicatiemiddelen welke voor de
verspreiding van de richtlijnen van het
W.V.V. te pas komen behoren ook clandes-
tiene kanalen als de Russische diploma-
tieke mail*

Zaken
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Ook wordt melding gemaakt vaa de
koeriersdiensten van een piloot van een
der West-Europese luohtvaartlijnea*

Be vestiging van net secretariaat
van net W „V. V. in de Russische zone van
Wenen heeft verder de mogelijkheid
meegebracht om waar nodig een beroep te
doen op Russische (militaire) communica-
tie* en transportmiddelen

Be buitenlanders, die op het
secretariaat werkzaam zijn hebben geen
vestigingsvergunning van de Oostenrijkse
regering wat voor hen weinig verschil
maakt omdat zij in de Russische z8ne
werken en verkeren. Wat de Oostenrijkse
krachten betreft wordt de medewerking
bericht van de Oostenrijkse communistische
partij voor hun voorafgaande ohecking.

Be nationale vakcentrales, welke in
hun eigen land een machtig politiek
centrum vormen, zoals de C. G. T. in
Frankrijk wordt in het algemeen meer
armslag gelaten -ook omdat zij zoveel
ouder zijn- dan de internationale
beroepsafdelingen van het W. V. V., de
I.B.A.'s, die niet meer dan een enkele
bedrijfstak vertegenwoordigen als metaal,
havenarbeiders ena»

Er wordt gemeld, dat deze I0B.A. 's
als regel geen enkele beslissing nemen
zonder overleg met het W. V. Y, -Secretariaat,
waarmede een dagelijks contact wordt
onderhouden. Ook nationale vakcentrales
welke zich nog niet tot een voldoende
hoogte hebben ontwikkeld gelijk in de
21 ga. koloniale en onderontwikkelde
gebieden zijn vaak nog geheel van het
secretariaat afhankelijk, ook financieel.

Be afdeling onder de Russische
assiatent"Seeretaris~Generaal heeft ook
Pers en Informatie onder zich» Wat dit
betekeat kan blijken uit de mededeling
in het rapport, dat zowel de inhoud als
opmaak van het in vele talen verschijnend
orgaan van het W. T. T. plaats vindt met
dagelijkse raadpleging van Moskou. Geval-
len zijn. bekend, dat correcties in de
tekst moesten worden aangebracht omdat
Moskou daarin een afwijking zag van de
officiële (Moskouse) zienswijze.

Be
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2>e activiteit van het W0V<»V<, blijkt
ook gericht te zijn op het verzamelen
van inlichtingen op industrieel en ander
gebied» Er is een geval bekend van aan
delegaties verstrekte richtlijnen oa
informaties te verzamelen over de -
industriële ontwikkeling van hun lando

Het WoV.V. beschikt over bank-
rekeningen bi| de Soviet Militaire Bank
te Wenen en de Staatsbank van Tsjecho-
alowakije te Praag. Zijn middelen bestaan
o.m. uit bijdragen van de aangesloten
vakbonden. Het Juiste budget is niet
bekendo

Delegaties naar We7.V„-bijeenkom-
st en ontvangen vaak een bijdrage in de
reiskosten» Zo wordt gemeld, dat begin
1953» toen verschillende dergelijke
bijeenkomsten werden georganiseerd,
talrijke verzoeken om toekenningen van
reiskosten vanuit elk deel van de wereld
bij het W.V.V. binnenkwamen, waarvan er
maar weinig werden geweigerd.

Het zgn, solidariteitsfonds van het
W.V0Vois bestemd voor bijdragen ten
behoeve van stakingsacties en demonstra-
tiecampagnes van aangesloten vakcentrales,
soms ook tot steun aan anders gerichte
vakbonden, wanneer de hoop bestaat op
kansen voor communistische beïnvloeding.

Ook andere internationale communis-
tische massa-organisaties blijken*door
het W.V.V. financieel te zijn gesteund.
Voor Nederland wordt enkel melding
gemaakt van de bekende bijdragen van
het W.V.V. aan de B.V.G. ten behoeve
van slachtoffers van de watersnood.

Het WoVoV. maakt soms gebruik van de
andere internationale communistische
massa-organisaties. I>® Wereld Vredes-
beweging heeft wel als dekmantel gediend
om niet bij het W.V.V. aangesloten vak-
centrales binnen te dringen en er moeten
fevallen bekend zijn, dat dit aan W.V.V.-
unctionarissen ook is gelukt»

Herhaaldelijk is ook gebleken de
relatie van het Secretariaat van het
W.V.V. met de internationale communis-
tische Vrouwen- en iTeugdorganisaties
bijv. voor het verkrijgen van reis-
faciliteiten.
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ïenslotte kan uit het rapport één
voorbeeld worden aangehaald van de
dienstbaarheid van het W.WV. aan Moakouo
Een paar jaren geleden toen het verhin-
deren van de opbouw van het oorlogs-
potent ie el van het Westen bovenaan in
het programma van Moskou stondj ontving
de Britse delegatie van een W.V.V,-
bijeeokomst de opdracht om thuis gekomen
de door Moskou aangegeven politiek van
ondermijning van de Westerse defensie-
inspanning te steunen en niet lang
daarna braken in verschillende fabrieken
in Engeland, welke voor de herbewapening
werkten, stakingen uit0

Een afschrift van deze brief deed ik
rechtstreeks toekomen aan Zijne Excellen-
tie de Minister President en Uw Ambtge-
noten van Buitenlandse Zaken en Sociale
Zaken en Volksgezondheid,

Het Hoofd ;fan de Dienst

/\^^t 4*
Mr L. Eint hoven.


