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ZITTING VAN HET EXECUTIEF COMITÉ VAM HET WW.

Het Executief Comité van het Wereldvakverbond kwam op 26 en

2? juli j.l. te Praag in buitengewone zitting bijeen om de politieke

toestand in het Midden-Oosten te bespreken.

Frantizete ZUPKA, voorzitter van de centrale raad van de

Tsjechoslowaakee vakbond opende de zitting. De algemeen-secretaris

van het WW, Louis SAILLANT, hield de inleiding, die veel bijval

ontving van de voorzitter van de Sowjet-Russische vakbeweging, V.

QRISHIN.

In een besluit, dat met algemene stemmen werd aangenomen,

wordt de Engels-Amerikaanse inmenging in de binnenlandse aangelegen-

heden van de Arabische Staten veroordeeld. Alle arbeidere en vak-

bonden worden opgeroepen gemeenschappelijk actie te voeren voor

verhoogde waakzaamheid tegen de gevaren van een nieuwe oorlog en

voor de spoedige totstandkoming van een topconferentie tussen de

Verenigde Staten van Amerika, het Britse Gemenebest, de Sowjet-

Unie, Frankrijk en India. Bovendien wordt de verwachting uitge-

eproken, dat in alle werelddelen het parool zal gelden: "onmiddel-

lijke terugtrekking der Engels-Amerikaanse troepen uit het Midden-

Oosten".

Het WW maakte 'dit besluit bekend in een telegram aan de al-

gemeen-secretaris van de Verenigde Naties en in brieven aan het

socialistische IVW (Internationaal Verbond van Vrije Vakvereni-

gingen), het ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond) en de am-

bassades van Amerika en Engeland te Praag. Arbeiders en vakbonden

der Arabische landen ontvingen van het WW een gelukwens-boodschap

voor hun belangrijke overwinning in de strijd tegen de agressieve

plannen van het Westelijk blok.

De zitting werd bijgewoond door leden van het Executief

Comité, zomede door vertegenwoordigers van vakbonden uit de Ara-

bische landen, die hiervoor een speciale uitnodiging hadden ontvan-

gen. Voorts waren aanwezig een delegatie van de confederatie van

vakbonden der Latijns-Amerikaanse landen, een vertegenwoordiging

uit de Afrikaanse vakbeweging en de algemeen-secretarissen van de
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VVI's, aangesloten bij het WW.

Van Nederlandse zijde nam de secretaris van de "oude" EVC,

Bertue BRANDSEN, in zijn functie van vice-voorzitter van het WW

aan deze zitting deel. Hij verklaarde na afloop, dat de Sowjet-

Ruseische WW-secretaris BEKEZIN, die zich in het kader van het

EVC-conflict begin juli fel'tegen de "oude" EVC had gekant, ter

zitting jegene deze groepering een soepeler houding had aangeno-

men. Hoewel het WW reeds eerder had besloten de EVC-195&1 ale

waarneeraeter toe te laten tot al zijn internationale bijeenkomsten,

was deze voor zover bekend niet ter zitting vertegenwoordigd. Wel-

licht is deze afwezigheid aanleiding geweest tot BEREZIN's gema-

tigder houding jegens de EVC-groep van genoemde BfiANDSEN.
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