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INTEHNATIONALE CONFERENTIE VAN WERKENDE VHOUWEN
(Boedapest, 14 - 17 Juni 1956) >,: V

Inleiding - ',," t"'
••••••• WQ , r ",^1^

Van 14 tot 17 Juni 1956 vond onder auspiciën van het communistische ;.
Wereldvakverbond (W.V.V.) in Boedapest de "internationale conferentie van,t,
werkende vrouwen ter bescherming van haar vakverenigingsrechten en ter vet-'
dediging van haar eisen" plaats. •/,;»,

Het besluit tot het houden van deze conferentie werd genomen door ,het
Uitvoerend Bureau van het W.V.V. tijdens de zitting, welke van 10 - 15
1955 iQ Moskou plaats vond.

Bij die gelegenheid werd tevens besloten een internationaal
reidingscomitê in het leven te roepen. ~" f-

•̂5̂ ' '

'' ,•'?*

Voorbereiding internationaal - ~ •;/:';

1. De eerste zitting van het internationale voorbereidingscomité vond vanV\
29 September tot l October 1955 i» Boekarest plaats. Een van de belang-

rijkste figuren in dit comité was Madeleine GHASSI, hoofd van het vrouweiî f̂
bureau en secretaresse van het W.V.V. , •';*?, v!

Tijdens de genoemde bijeenkomst in Boekarest werd o.m. de agenda foorj
de internationale conferentie vastgesteld. De hoofdpunten daarvan waren»>!'*.

a. De gemeenschappelijke strijd van de vrouwelijke werkers voor hogere.Ie
nen, doeltreffende toepassing van het beginsel "gelijke betaling voeHgy^.
gelijk werk", afschaffing van alle vormen van discriminatie, verbeteripg
van de arbeidsvoorwaarden der vrouwelijke werkers, de ve:rwezenlijkïng%C
van haar rechten, het behoud van de vrede. • ' _"r.'ĵ p"

b. Actievere deelneming van de vrouwelijke werkers aan het leven en de"-,-..;(
leiding der vakverenigingen «n (leden)werving op grote schaal voor dé-T'^
vakverenigingen. • ' -f-/':*\p basis van deze punten dienden de verschillende vakverenigingen ; ?*)_

de nationale voorbereiding ter hand te nemen. Het W.V.V. en de daarbij ,.4̂^
aangesloten Vakverenigingsinternationales zouden daarbij via hun persórgâ
nen de nodige bijstand verlenen. , , ~ -Vvj

2. De tweede zitting van het internationale voorbereidingscomité vond van;
10-12 Mei 1956 in Praag plaats. De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond" *"

door V9rtaganwoordig(at)ers van de Internationale Democratische Vrouwen^,,, |;,.
Federatie (I.D.V.F.J - welke na het W.V.V.- he't meest bij de ontworpen. fl'önf-è-
rentie geïnteresseerd was en actief aan de voorbereiding ervan deelnarf-,,̂ *", '';-'-
alsmede van da V,V.I.1 s Textiel, Metaal en Chemie. / .'̂ r̂ fL'

Het opmité besprak'in Praag de stand van de voorbereiding der intèr-ff
nationale conferentie in de .verschillende landen. Het gaf als zijn mening /•
te kennen j dat deze voorbereidingen reeds in een 40-tal landen, w. o, Neelër-
land, gunstig verliepen, - • - "7£fj|ï

Speciaal' aan de financiële voorbereiding werd veel aandacht gewi''jd̂ -«pj
Met name, ds in financieel" opaicht weinig, draagkrachtige vakverenigingèifSM?
van Zuid-Amerika zouden alle geilen moeten bijzetten om een zo groot mögs-gs*
lijke delegatie (men sprak vanióO afgevaardigden) naar Boedapest te eenden.

Tijdens "een in,Maart. 195̂  gehouden ssitting van het Uitvoerend Bureau,
van het W.V.V., waar, de voorbereiding der internationale vrouwenconferentie
eveneens aan de orde kwam, was namelijk nog bekend gemaakt, dat de *r̂ is?-'1l%̂
kosten der-Zuid-Amerikaanse gedelegeerden ca. 1200 dollars "per pereióoaA^;
zouden-bedrageny* • •• ' ; " jr - / >"'-'•*"" - • '•"'' .'̂  *"-.'.' : T..

- - - ''.'" - , , ' j " , . ^ ' " , • - ' - * . " ,̂ t ':1 ;̂ 5tJv*
- " ./ >:-1--., --.- . < - --*-- - ; - .-/-#• --»'.'•- • s* .*-"-44M;' f ' _- . * *„* - * i.*" - , ' i r A - -s1 tv i*?™:yj

,-Ŝ -J- ^4,'^y^ V̂,~ jt i , -̂ -S-fi' r» , ™ X".' | * J a i f , , " " i ' ^" ^ ' . - ™ ,
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Bekend werd gemaakt, dat uit verschillende landen reeds toezeggingen" r

werden verkregen t.a.v. de vermoedelijke grootte der delegaties. ~.
*̂»ï. Daaruit bleek, dat - afgezien van Zuid-Amerika - met name West-

Duitsland (ca. 45)f Italië (ca. 40) en Frankrijk (ca. 40) een omvangrijke
vertegenwoordiging naar de Internationale conferentie zouden zenden.

. • n'

3. De derde sitting van het internationale voorbereidlngscomité', waarbij
de laatste hand aan de voorbereiding werd gelegd, vond kort voor de

aanvang der conferentie, namelijk van 10 -12 Juni 1956» in de Hongaarse
hoofdstad plaats.

Voorbereiding^nationaal

De eerste tekenen van voorbereiding der conferentie in Nederland
dateren van Februari 1956. Deza voorbereiding verliep intussen niet zo be-
vredigend als het internationale voorbereidingscomité zulks tijdens zijn
Praagse zitting (Mei 1956) heeft doen voorkomen.

Aanvankelijk maakte de E.V.C.-leiding het voornemen kenbaar uit haar.,
gelederen 8 afgevaardigden naar Boedapest te zenden, namelijk 2 voor de ; •
Bond van Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.), 2 voor de Bond van
werkers in Chemische, Voedings- en Fabriekmatige bedrijven ("Chevofa"),
l voor de Bond van werkers in het Handels-, Bank~ en Verzekeringswezen
(B.HoB.V.), l voor de Bond van Land- en Zuivelarbeiders (B.L.Z.), l voor de
Coöperatieve Vereniging Bond van werknemers in grafische en papierverwer-
kende bedrijven U.A. ("Grafische") en l voor de Algemene Bond van werkers .
inde Textiel- en Kledingindustrie (A.T.E.K.). .-;-'' -,_;

... , / ,1
Een belangrijk struikelblok bij de uitvoering van dit plan bleek,, ,

echter spoedig de precaire financiële situatie van de E.V.C, en de bijL *
haar aangesloten bonden te zijn, ook al waren de kosten voor de uitaendingA
ener Nederlandse delegatie (/ 200.- per persoon, zijnde de reiskosten van -
en naar Hongarije) niet uitzonderlijk hoog. ,- . ..•',.c-

Men bleek dan ook - ondanks de medewerking van de communistische, .'_-'•"
Nederlandse Vrouwenbeweging (N.V.B.) en het werken met steunlijsten in ver-
schillende bedrijven - niet in staat te aijn de gelden,benodigd voor
8 personen tellende delegatie bijeen te brengen.

Ook het feit, dat de leiding van de meeste E,V.C.-bonden, weinig, ba-
langstelling voor de conferentie in Boedapest aan de dag legde, -heeft een,
nadelige invloed uitgeoefend op de"financiële voorberëidingsactiviteit». ,.'
Hierdoor ving men namelijk over het algemeen te laat aan met de financie--;
ringsacties. Een gunstige uitzondering vormde in dit opzicht de ,ni«t bij-
zonder belangrijke B.H.B.V. (E.T,G.)T De secretaris van deze bond, , ; .,
J.S. PIETEHS (29-6-'00 Amsterdam) betoonde zich bijzonder actief, stellig[.'f,
mede met de bedoeling de betekenis van dese bond tegenover de E.V.C.-lV
ding en de B.H.B.V.-leden te accentueren. , •'];I|

Hij'ging zelfs zover dé redactie van het partijdagblad ''Be Waarheid
te critisaren vanwege haar geringe aandacht voor de Wereldvrouwenconf^re)
in haar publicaties. • ' '- ~ - ~ . ,. , , -~ '-"'f'^.

De-B.H.B,V. vormde voorns, een comité van vrouwelijke handels- eir* (4̂-
kantoorbedienden o.ï.v, het hoofdbestuurslid L. FEBWEBDA (20-5-'30;Amate] *
dam) om binnen en. buiten E.V.C.-kringen leiding te geven aan de inaamelij
van gelden'ais bijdrage in de kosten voor de uitaénding van, eeii "":"'"""
delegatie naar'da conferentie, ,' ,. "" " ' .

De Nederlandse,delegatie - bestaande ui$ 3.vrpüwan, van.,welk;ejyi<
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De conferentie " , ' :;5-\

De conferentie, welke werd bijgewoond door 523 personen, werd op -''"Jr!
14 Juni geopend door de reeds eerder genoemde W.V.V,-secretaresse Madsleine
GBASSI. ":f^,

De Duitse delegatie telde 77 personen en waa daarmede waarschijnlijk:/k
de grootste. (Verm. de„West- en Oost-Duitse delegaties tezamen.) - I-''

De Indonesische delegatie telde 8 vrouwen. Deze waren op 23 Mei j «l»;;"
reeda in Nederland gearriveerd en na een kort oponthoud hier te lande,
waarin een onderhoud met de N.V.B,-leiding viel, doorgereisd naar de SowjetV"
Unie, vanwaar men aich later naar de conferentie in Boedapest begaf. - "" '" "'

'-In het Presidium hadden o.m. zitting de Rusain Nina POPÖWA (secretâ 'f
ress« van het Sow j et-Vakverbond «n voorzitater van het anti-faacistisch ''T'
comité van Sowjetvrouwen), de Duitse Christa JABLONSKY en de secretaris- ,
generaal van het W.V.V. Louis SAILLANT. /*„

De Indiase Parvathi KRISNAHAN trad als eerste presidente der verga-
d er ing op. -v j'}.

De centrale kwesties, welke ter conferentie aan de orde werden ge- -jv.,--.•
ateld, waren da sociale gelijkberechtiging van man en vrouw en in dit ""
band met name de eis «gelijke beloning bij gelijke arbeid?..

" Aan de discussie hierover werd o.m. door een der Nederlandse afge-
vaardigden deelgenomen. - -

De resultaten van de conferentie vonden hun neerslag in de oproep
waarmede-ei j besloten werd. >*•*.•

In dit appèl aan de vrouwen wordt opgemerkt, dat jdiana
kende vrouwen de tijd is aangebroken om de onderlinge eenheid ,_
ken en'zich mede tot dit doel aan te sluiten bij de vakverenigï,

'T"" •'":. "̂ ,7*-
Deze aansporing moet waarschijnlijk - afgezien van de- algemene actü-v-H_

ele lijn van het wereldcommunisme in deze richting - mede worden geeien.% ; j
tegen de achtergrond van het feit, dat in de West-Europese landen, o.nu >.;<A\n Nederland, de werkende vrouwen, om welke redenen dan ook, v̂ qp; het meren̂ r

deel niet bij vakverenigingen zijn aangesloten. " • V,,,-:
In het sociale vlak worden de vrouwen in het appèl o.ra. opgeroepen^ v^

tot strijd voor gelijke beloning als de mannen en voor werktijdverkortinĝ ;̂
(40-urige werkweek) zonder loonsverlaging." - •• Ŝr.ï.-'
^ - ' - 'VrvfcifiÈ

Zoals bekend wijdde het W.V.V. aan het vraagstuk van de 40-urige
werkweek van 13 - 15 April van dit jaar in Turijn een speciale conferent

In het politieke vlak.spoort de oproep da vrouwen aan te strijden
voor verbod van de productie, het in voorraad hebben en het gebruik van
atoom-: en watarstofwapens en voor vermindering der bewapening. • -„„

Daarmede stelde de conferentie zich - aoals uiteraard te verwachten£>•
was - achter de huidige Sowjet-politiek inzake ontwapening. -ll"'

-l T * ' . » • ' " . ' ^

, Aan het einde van de oproep worden de vrouwen opgewekt de
resultaten te, bespreken in" bgdrijf en kantoor, ' ' / - - • " - " . -''
' Daarbij .wordt' er dé nadruk op gelegd', dat de' genoemde "eisen de •

dienen te vormen van dé door. de vrouwen" na ̂ e streven eenheid van' " " '
• • . , ... " - .' - - ••••- - -

In overeenstemming "mat het, gestelde in 'deze alotain'-bealoo.t het̂ jÂ -̂
idium der conferentie: ̂  blijkens een artiJcel-̂ '̂ïiéVOosjYp̂ sör̂ ïĤ JtŜ

' ::
Presidium

;**&l**W
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Nabeschouwing ' . t;, '~
93B3399S=E3 aZXsf j. _*£/* --[i

Gelijk o.m. in het Nederlandse communistische dagblad "De Waarheid** :,:
en in de communistische vakbondspers der laatste weken stond te lezen, aal,,>].
de conferentie van Boedapest, naar de leiding van het' W.V.V. verwacht, eeii:
nieuwe p ar i ode inluiden in de strijd voor de gelijkberechtiging van de . -,"-"}
vrouw. - - /-'

Overeenkomstig het tweede punt van de agenda der wereldconferentie 'V
van werkende vrouwen mag verwacht worden, dat de communistische vakbonds— /
leiding de werkende vrouwen, welke hiervoor in aanmerking komen, zal trach-
ten duidelijk te maken, dat dez,e strijd met meer euccea gevoerd aal kunnen ̂
worden naarmate deze vrouwen in aanzienlijk grotere mate- dan tot dusver he.t̂
geval was zullen toetreden tot de (communistisch geleide) vakbonden. ^™

Overigens lijkt het - gezien de matige inspanning der E.V.C.-bedrijfï̂ '
bonden bij de voorbereiding der onderhavige conferentie en de geringe resul̂
taten van ledenwerfacties in het verleden - niet bijzonder waarschijnlijk,";../
dat de meesten dezer bonden zich veel moeite zullen getroosten om hun gé---;̂ %
lederen in de naaste toekomst juist met vrouwelijke leden te versterken,. .••'̂,"
noch dat zij bij deze werving - voorzover deze inderdaad zal plaata vinden 1̂;
ve$l auccea zullen oogsten. * : A,̂

Juli 1956 . •;'-;."


