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RAPPORT BETREFFENDE HET BEZOEK VAN DE ITALIAAN G. ADUCCI
(SECRETARIS DEH Y.Y.I^tBTAAL) AAN NEDBBLAND.

Op 17 November j.l. arriveerde de secretaris der in Praag zetelende,
bij het communistische Wereldvakverbond (W.V.V.) aangesloten Vakvereniging»
internationale van arbeiders in de metaalnijverheid (V.V.I.-Metaal), de
Italiaan 0. ADUCCI (28-7-1913) - na een bezoek aan West-Duitsland - in
Nederland.
Zijn voornaamste opdracht was in ons land in een aantal kadervergaderingen van de bij de Ë.V.C, aangesloten (en met de V.V.I.-Metaal gelieerd») bond van arbeiders in de metaalindustrie, "De Metaal", van gedachten t« wisselen over de huidige en de toekomstige activiteit van de genoemde V.V.I..
In verband met zijn komst had de leiding van "De Metaal" o.m. bijeenkomsten voorbereid in Amsterdam (22/11, 26/11), Beverwijk (23/11) en
Rotterdam (24/11), waar ook enkele kaderleden uit metaalbedrijven in andere
plaatsen in Nederland aanwezig waren*
Daarnaast voerde ADUCCI op 21 en 2Jj November in Amsterdam nog besprekingen op het landelijk secretariaat der E.V.C..
ADUCCI hield zijn redevoeringen tijdens deze bijeenkomsten in de
Franse taal. M. MEÏEB (28-5-'08) - hoofd van het Bureau Buitenland der
E.V.C. - trad daarbij als tolk op. Van deze taak kweet hij zich op vlotte
wijze.
ADUCCI richtte zich met name tegen de pogingen tot verhoging van de
productiviteit in de agn. kapitalistische landen, door de communisten
"superuitbuiting" genoemd.
Op dit onderwerp heeft ook de enquête betrekking, welke het W.V.V.
sinds enkele maanden met behulp van de communistisch gelelde vakbonden
organiseert in de niet-communistische landen.
De eerste resultaten van deze enquête in Nederland werden - v.w.b.
verschillende metaalbedrijven - aan ADUCCI bij zijn bezoek ter hand gesteld* Welke dtz* resultaten 'zijn is dezerzijds evenwel onbekend.
Van de uit deze W« V.V.-enquête (ook in West-Duitsland) verkregen
gegevens maakte ADUCCI gebruik om zijn betoog te adstrueren. Zo meende hij
te kannen constateren» dat de opvoering van de productiviteit in Nederland
gepaard gaat met toename van het aantal slachtoffers van beroepsziekten en
mat stijging Van het aantal bedrijfsongevallen.
D» leiding van wDe Metaal" zal deze enquête inzake "superuitbuiting"
voortzetten en hierover nog een rapport samenstellen, dat aan de V.V.I.Metaal zal worden ter hand gesteld.
ADDCCI wekte in zijn betoog de aanwezigen op te streven naar eenheid
van actie met de niet—communistisch georganiseerde arbeiders in de strijd
tegen de methoden, die zijns inziens aan de "superuitbuiting" ten grondslag liggen, zoals de werkolassificatie en het tariefstelsel. In verband
met de gewraakte uitbuiting sprak ADUCCI ook over de werktijden in de
"kapitalistische1* landen. De strijd voor verkorting van de werkweek tot
40 uur (het standpunt vaa het W.V.V.) noemde spreker eveneens een goede
basis om tot eenheid van actie te geraken. Hetzelfde gold zijns inziens
van de actie voor algemene loonsverhoging (zonder verhoging van de prijzen).
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Da W.V.V,-vertegenwoordiger prees met name pok het initiatief van
de arbeiders bij Wilton—Fyenoord om samen met de arbeiders in andere
metaalbedrijven in Nederland actie te voeren tegen het verrichten van
"overwerk".
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat op 17 December op initiatief
van een groep arbeiders uit het genoemde bedrijf in Rotterdam terzake een
landelijke conferentie van metaalarbeiders zou worden gehouden.
'*'

ABUCCI verzocht voorts in kennis te mogen worden gesteld met de
namen der in de Nederlandse metaalnijverheid werkzame Italianen, opdat hij
l met hen in contact zou kunnen treden met het oog op de wenselijkheid hen
\n te schakelen bij de activiteit van "De Metaal" tegen "de methoden der
sujseruitbuiting" »
Overigens was spreker van mening, dat de vrouwen in de kapitalistische landen nog meer uitgebuit worden dan de mannen. Hij verzocht de aanwezigen dan ook in de bedrijven meer aandacht te besteden aan de problemen
der vrouwelijke arbeiders en de laatsten te betrekken bij de strijd van
haar mannelijke collega's.
In dit verband wees ADUCCI op de betekenis van de internationale
conferentie van werkende vrouwen, welke het W.V.V. in Juni 195^ wil organiseren.
Voorts sprak ADUCCI nog over de wenselijkheid het contact tussen de
(metaal)arbeiders in de verschillende landen te verbeteren. Mogelijkheden
daartoe zijn bijvoorbeeld internationale correspondentie tussen de (metaal)
arbeiders en uitwisseling van delegaties.
Voor wat betreft Nederland raaakt&ADUCCI in dit verband voorts zijn
voornemen kenbaar in de toekomst nog veelvuldiger met de E.V.C.-functionarissen overleg te komen plegen dan nu reeds het geval ia.
Mogelijk zal hij van die gelegenheid tevens gebruik maken om in perafoonlijk contact te treden met de eerder bedoelde Italiaanse metaalarbeiders.
Hierbij moet evenwel worden opgemerkt, dat de intrekking van de paspoorten van de eerdergenoemde H* METER, alsmede van de landelijk secretaris der E.V.C, (vice-voorzitter van het W.V.V.) B. BRANDSEN en van de
landelijk secretaris van "De Metaal" (tevens lid van het Administratief
Comité der V.V.I.-Metaal en plaatsvervanger van B. BRAFDSEN als vice-voorzitter van het W.V.V.) , Jan BUSSINK, d»a ;noodzaak van een frequenter bezoek
aan Nederland, als door ADUCCI bedoeld, vergroot.
Tenslotte moge nog worden gewezen op enkele beveiligingsmaatregelen
van de zijde der E.V.Ce, vóór de komat en tijdens de aanwezigheid van
ADUCCI in Nederland.
In de eerste plaats was in de ca. 10 dagen tevoren aan de betrokkenen toegezonden convocaties voor de bijeenkomsten, waar ADUCCI zou optreden, wel aangekondigd dat gesproken zou worden over de activiteit van de
V.V.I.-Metaal, doch niet, dat de Italiaan ADUCCI de woordvoerder zou zijn.
Voorts logeerde ADUCCI met opzet niet bij een der E.V,C.-functionarissen thuis, doch in een eenvoudig hotel.
De E.V.C.-leiding vreesde namelijk, dat betrokkene moeilijkheden met
de vreemdelingenpolitie zou ondervinden, als zijn aanwezigheid in communistische kringen in Nederland bekend zou worden.
andere uiting van beveiliging was het feit, dat enkele malen
**
door vooraanstaande E.V.C.-functionarissen werd geprotesteerd, als ADUCCI t
aantekeningen over het besprokene maakte en o.ra. de namen van actieve
;
plaatselijke vakbondsleiders noteerde.
t
Men vreesde namelijk, dat deze gegevens in handen van "de politie" =
zouden kunnen komen.
l
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Ook bleek de E.7.C.-leiding ongerust te zijn over het feit, dat
ADUCCI van de Secretaris-Oeneraal der V.V.I.-Metaal, Marcel BRAS, een
telegram uit Wenen ontving, waarin de Italiaan werd opgedragen in aansluiting op zijn bezoek aan ons land besprekingen te gaan voeren met Belgische
vakbondsleiders.
Op 27 November j.lt reisde ADUCCI overeenkomstig de instructies, die
hij ontving, naar België.
December 1955»

