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Hiermede heb ik de eer uwe Excellentie het volgende te berichten.
Vaa 8 - 11 September a.s. aal te Praag een aitting plaats Tinden Tan het
Administratief Comité der bij het W.V.V. aangesloten VakrerenigingBinternationale
(V.V.I.) Toor arbeiders in de MetaalniJTerheid.
Hogelijk ssl een Nederlandse delegatie deze zitting bijwonen»
Ala belangrijkste agendapunt komt de eenheid Tan actie onder de arbeiders
ia. de Metaalindustrie aan de orde.
Ter voorbereiding Tan de genoemde zitting heeft de Secretaris-Generaal der
V.V.I., de Fransman Marcel BRAS, de aangesloten nationale organisaties een rapport aangaande de eenheid Tan aetie doen toekomen, waarin o.m. de ontwikkeling
in de metaalnijverheid na de 2e Internationale conferentie Tan metaalarbeiders
(Wenen, 3 - 7 Juli 1954) wordt geschetst*
Daarin wordt o.m* medegedeeld, dat het secretariaat der V.V.I. bezig is met
de voorbereiding Tan een internationale Conferentie Tan arbeiders in de Automobielindustrie, welke vermoedelijk in 1956* zal worden gehoudea.
In verband eet de strijd tegen het Schumanplan (welke tegelijkertijd ala
strijd Toor de Trede wordt beschouwd) geeft Marcel BRAS de nationale organisaties
in orerweging de mogelijkheid en het nut te bestuderen Tan een nieuwe bijeenkomst
Tan Tertegenwoordigers Tan mijnwerkers en metaalarbeiders.
Be vorige, Tan 3 - 7 December 1954 ** Praag gehouden mijnwerkeraeonferentie
(welke ook door een Nederlandse delegatie werd bijgewoond) schijnt geen groot
succes te aijn geweest.
Tenslotte moge nog het feit worden vermeld, dat M. BRAS in zijn rapport
Nederland vermeldt als een van de landen, waar de meeste aandacht werd gewijd
aan de door het W.7.V. op 10 Maart 1955 geproclameerde dag Tan aetie en internationale solidariteit.
Be activiteit, welke de S.V.C, omstreeks die datum in Nederland ontplooide
(dezerzijds ala gering beoordeeld), heeft in feite niet het minste aueoes gehad.
Een doordruk van dit schrijven zond ik rechtstreeks aan Zijne Excellentie
de Minister-President.
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