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Betr.i W.V.V.-actie tegen de
West-Duitse herbewapening.

Be van 9-15 December J.l. gehouden zitting van de Algemene Baad van
het W.V.V. resulteerde o.m. in een oproep tot de Europese - en met name da
Britse, West-Duitse en Franse - arbeiders zich te verenigen in het verzet
tegen de West—Duitse herbewapening.
Deze zitting werd van Nederlandse zijde bijgewoond door B. BBANDSEN,
landelijk secretaris der E.V.C, en vice-voorzitter van het W.V.V., M. METEH
(tolk), hoofd van het Bureau Buitenland der E.V.C., en J.J. van WIJNGAARDEN,
landelijk penningmeester der E.V.C.
De bovengenoemde oproep spitste zich toe in het appèl, dat het W.V.V.
op 14 Februari j.l. deed op de (West) Europese arbeiders om de 10e Maart te
maken tot "een internationale dag van actie en solidariteit*1 en met name tot
een dag van "actieve solidariteit met de arbeiders van geheel Duitsland".
In verband hiermede achtte het W.V.V. het voorts nuttig aan de vooravond van de 10e Maart en ook daarna te komen tot de uitwisseling van delegaties van Franse en Duitse arbeiders, welk voorbeeld door alle overige
West-Europese landen diende te worden nagevolgd. Vooral de vorming van delegaties uit de bedrijven werd aanbevolen.
Op deze wijze wilde het W.V.V. vooral trachten eenheid van actie met
de niet-oommunistische Deutsche Gewerkschaftsbund (D.O.B.) tot stand te
brengen, welke organisatie in haar verzet tegen de West-Duitse herbewapening
volgens het W.V.V., in de steek gelaten was door het Internationale Verbond
van Vrije Vakverenigingen (I.V.V.V.).
Het is dan ook niet toevallig, dat het Verbondsbestuur der E.V.C,
tijdens zijn zitting d.d. 15 Februari 1955 besloot delegaties uit Nederland
naar West-Duitsland te zenden om daar contact op te nemen met leden én bestuurders van de D.G.B.
Behalve de bij het W.V.V. aangesloten nationale Vakcentrales, zoals
de E.V.C., kwamen ook da van hat W.V.V. deel uitmakende Vakverenigingsinternationales (V.V.I.'s) op het genoemde W,V.V.-appèl in actie.
De ervaring heeft geleerd, dat W.V.V.-acties via het kanaal V.V.I.-nationale vakbond sneller an beter tot ontplooiing komen dan via de lijn
W»V.V,-nationale vakcentrales.
Zo richtte de V.V.I.-Transport zich bijvoorbeeld op l Februari met
een schrijven tot de bij haar aangesloten Algemene Bedrijfsbond Transport
(A.B.T./E.V.C.) om de laatste - met verwijzing naar het Franse voorbeeld aan te zetten tot schriftelijk en persoonlijk contact (in de vorm van delegaties) met de West-Duitse transportarbeiders.
Ook de V.V.I.-Metaal wijdde haar aandacht aan Nederland.
Op 24 Februari bezocht één harer secretarissen, de Italiaan G. ADUCCI,
Amsterdam, om daar met functionarissen van de E.V.C.-Metaal te spreken over
de uitzending van delegaties van arbeiders werkzaam in de Metaalbedrijven
naar hun Duitse collega's georganiseerd in de D.G.B.
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Daarbij werd speciaal gewezen op de wenselijkheid N,V.V.-era in deze
delegaties op te nemen, aangezien langs deze weg wellicht bereikt zou kunnen
worden» dat het N.V.V. zich in het verzet tegen de West-Duitsa herbewapening
zou scharen achter de D.O.B.
ADTJCCI drong er voorts bij de leiding van de E.V.C.-Metaal op aan bij
de onderhavige £ctie contact op te nemen met de collega's in België en Engeland.
Soortgelijke activiteit werd ook in de textiel-sector aan de dag gelegd.
Mogelijk mede op verzoek van de V.V.I.-Textiel bracht M METEB, voornoemd, omstreeks 10 Februari een bezoek aan West-Duitaland om daar voorbereidingen te
treffen voor een ontmoeting van een A.T.E,K.-(E.V.C.)-delegatie (zo mogelijk
met N.V.V.-ers) met Duitae collega*s.
Wat de uitvoering van de verschillende bovenvermelde plannen betreft,
moge het volgende worden opgemerkt.
Van landelijke (binnenlandse) E.V.C.-activiteit rond de 10e Maart is
nauwelijks iets gebleken.
De Kominform-krant d.d. 11 Maart j.l. (internationale editie) gaf bijzonder weinig commentaar op de 10-Maart actie van het W.V.V., hetgeen wel
aannemelijk maakt, dat van enig succes - ook in de ogen van Moskou - geen
sprake is geweest. Ook van delegatie-uitwisseling repte de korte notitie niet.
De voorgenomen uitzending van delegaties is tot dusver geen onverdeeld succes
geworden; zeker niet voor wat betreft het beoogde contact met N.V.7. en D.O.B.
Zo viel de delegatie van het Verbondsbestuur der E.V.C., welke op 3
Maart j.l* naar West-Duitsland reisde, een bijzonder koele ontvangst van
D.O.B.-zijde ten deel.
Deze delegatie bestond uit de bekende E.V.C.-functionarissen M» MEYEB,
J.J. van WIJNGAARDEN, D. KLEINSMA en A.N. van den BBOEK.
De delegatie van da A.T.S.K., welke op 26 Februari j.l. naar Oronau
(Duitsland) reisde, verging het nauwelijks beter. In de eerste plaats, omdat
de bestuurders dezer organisatie er niet in slaagden hiervoor N.V.V.-ers te
interessoren} in de tweede plaats, omdat de ontvangende Duitse delegatie eveneens alleen uit communisten bestond.
De bijeenkomst was dan ook tot mislukking gedoemd. Daardoor werd het
doel - het betrekken van nie.t-communistiach georiënteerde arbeiders in de
strijd van het W.V.V. tegen de Duitse herbewapening - niet bereikt.
Van eventueel nieuwe pogingen van de A.T.E.K. in de genoemde richting
mag daarom zeker geen succes worden verwacht.
Wat tenslotte "De Metaal" (E.V.C.) betreft: omtrent de uitvoering van
het voornemen om bedrijfs-dslegaties uit Hengelo, Amsterdam, Utrecht (Werkspoor, Demka), en Umuiden (Hoogovens) gedurende een week-end naar Duitsland
te zenden is nog niets gebleken.
Voorshands mag dan ook niet worden verwacht, dat de oproep in "De Werker" - het orgaan van "De Metaal"-E.V.C. - d.d. 14 Maart j.l. om "brede" delegaties uit de bedrijven (d.w.z. E.V.C.-ers én N.V.V.-ers) samen te stellen,
veel effect zal sorteren.
Concluderend moge worden opgemerkt, dat de 10 Maart-actie van het W.V.V,
- zowel in ala bulten Nederland - een Schee voor de communisten is geweest.
Het valt op, dat aan de plannen van het communistische Wereldvakverbond
om tot uitwisseling van delegaties - samengesteld uit communistische en nietcommunistische arbeiders - te komen op basis van de gemeenschappelijke gevoelens van afkeer ten opzichte van de Duitse herbewapening, tot dusver slechts
- incidenteel -
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vorming van bedrijfsdelegaties zelfs
Voor wat betreft Nederland lijkt met
nadering tot het N.V.V. en de D.O.B,
lopen.
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Volgens ontvangen aanwijzingen schijnt de
in Frankrijk niet naar wens te verlopen.
name het streven van de E.V.C, naar toebij herhaling op een mislukking uit te
25 Maart 1955»

