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Communistische agitatie, tegen Euro mar kt.
Het onder leiding van het Wereldvakverbond (geformeerde antiEuromarkt-comitê (dat de weidse naam draagt van "Vakbondacomitê
voor coördinatie en actie van de Euromarkt*landen") kwam voor de derde maal bijeen» en wel te pifferdange in Luxemburg, van 20 t/m 22 oktober j.l. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Franse CGï (Livio
MASCAHELLO), de Italiaanse GGIL (A.NOVELLA), de .Luxemburgse FLA
(Joseph FKAPPORTI) en de Nederlandse EVC-1958 (P.BAKKER en als adviseur .C. M. van DIJK); voorts de WVV-secretaris» belast met antlEuromarktzaken, de Fransman Marcel BRAS, en een functionaris van
de te Rome zetelende vakverenigingsinternationale (VVI-VïVV) voor
land- en bosbouw, de Italiaan TREWÏIN.
In tegenstelling tot de vorige bijeenkomsten van het comité
(in september 1958 te Parijs en in april 1959 te Kome, zie.;daz,rapport van 20.7.19-59 nr. 501.?88) waren ditraaal geen uit Afrika afkomstige personen bij de beraadslagingen betrokken.
De bijeenkomst stond wederom onder leiding van de secretarisgeneraal van de CGIL, Agoatino NOVELLA, Daar deze begin april 1959
tot voorzitter van het Wereidvakverbond werd benoemd, verzocht hij - .
met hét oog op zijn nieuwe taak - ontheffing van het comité.-voorzitterschap.' In zijn plaats werd Livio MASCARELLO, een secretaris van
de CGT, verkozen.
Tijdens de vorige bijeenkomst was besloten studie te maken van
de invloed welke de Gemeenschappelijk? Markt heeft op sociaal-economisch terrein en op het gebied van de landbouw. Wat het eerstbedoelde
terrein betreft» constateerde het comité een versterking van de macht
der invloedrijkste monopolistische groepen, zulks ten nadele van de
bestaans- en arbeidsvoorwaarden van de werkende massa. Het economische
herstel openbaart zich, volgens het comité, niet over de hele linie;
met name de textiel-industrie, de scheepsbouw en vooral de mijnbouw
maken een structurele crisis door, waarvoor .de arbeiders het gelag
moeten betalen. Het comité stelde een minimum-programma van eisen
op het gebied van de sociale zekerheid op.
TREWTIN bracht rapport ut-t over de positie van de landarbeiders.
Het comité zal nagaan of het 'mogelijk is een programma op te stellen
van eisen, die onder landarbeiders en kleine boeren weerklank vinden.

- 2 -

VERTROUWELIJK

Behoort bij schrijven no.; 515.^83

•

- 2 ~

Tenslotte besloot het comité een
5 en 6 november te Luxemburg te houden
bij het IVVV aangesloten vakbonden uit
schrijven zou o.m. een verzoek tot hét
tact behelzen.
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brief te zenden aan de op
vergadering van een aantal
de Buroraarkt»landen. Dit
leggen van onderling con-
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