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CONTACTEN VAN EVC-ERS MET JOEGOSLAVEN.

In een recent onderhoud met Ivan BORIKAVIC, vice-president van de
Joegoslavische vakverbonden, zeiden enige bestuurders van de "oude" EVC
dat hun vakcentrale mogelijk een uitnodiging zou krijgen voor het 5e
congres van het Wereldvakverbond, dat van *t-l6 december in Moskou wordt
gehouden. Zij zetten uiteen welke voor- en nadelen huns inziens aan de aanvaarding van die invitatie verbonden leken. BORIKAVIC reageerde met de
opmerking, dat er in de huidige situatie weinig van het WVV te verwachten
viel en de EVC haar krachten waarschijnlijk beter aan het werk binnenslands zou kunnen besteden, waarbij ze zich niet moest laten verblinden door
haat tegen de CPN. Hij wilde echter wel gaarne onmiddellijk worden geïnformeerd over de beslissing die de EVC na ontvangst van een officiële
uitnodiging uit Praag, zou nemen.
De EVC-ers spraken ook over de steun die de op de CPN georiënteerde
vakbeweging van communistische zijde ontvangt.
Zij lieten doorschemeren dat hulp van Joegoslavische kant de EVC erg
welkom zou zijn, mogelijk zelfs onmisbaar kon worden, wilden zij zich
op den duur handhaven. BORIKAVIC ging hier echter niet direct op in; hij
wilde eerst weieens nagaan wat de EVC nationaal en internationaal nog
voorstelt.
Voorts deden de EVC-ers de suggestie een brochure uit te geven,
waarin allerlei misstanden in het Wereldvakverbond aan de kaak zouden
worden gesteld. BORIKAVIC was echter van mening dat een dergelijke uitgave nutteloos zou zijn. De Joegoslaven hadden ook weinig sympathie voor
de gedachte in het kamp van de anti-communistische bestrijders van het
WVV terecht te komen. De Marxisten - zo stellen zij - moeten immers uitgaan van de internationale lotsverbondenheid

der arbeidersklasse.

Het "socialisme" zal het op den duur naar hun mening winnen. Zij hebben
dan ook meer fiducie in de vooruitzichten van het WVV dan in de perspectieven voor het Internationaal Verbond van Vakverenigingen, dat zij als
vijandig aan het "socialisme" zien.
BORIKAVIC opperde nog de mogelijkheid via Nederland contacten te
leggen met dissidente vakbondsfiguren in Engeland, België en West-Duitsland, teneinde langs die weg het prestige van de Joegoslavische vakbeweging in West-Europa tegenover het WVV te versterken en daardoor meer
invloed in het WVV te kunnen uitoefenen. De Joegoslaven zeiden in elk geval
prijs te stellen op versteviging van de banden met de EVC.
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Al meermalen zijn de bestuurders van de "oude" EVC als politieke
vrienden op de Joegoslavische ambassade te Den Haag ontvangen. Bij een
dezer gelegenheden sprak de Joegoslavische ambassadeur over de tegenstellingen tussen Moskou en Peking. Hij is er ten stelligste van overtuigd
dat CHROSSTSJOW in de vreedzame coëxistentie-politiek gelooft, doch dat
hem hierin door China de voet wordt dwarsgezet. De ambassadeur meent dat
alleen China een toenadering tussen de Sowjet-Unie en Joegoslavië verhindert. Kaar het oordeel van de Joegoslavische ambassadeur zijn de tegenstellingen tussen Oost en West voor de toekomst van de wereld niet zo belangrijk als het probleem China, waarbij ook de rancune van het "gele"
ras jegens het blanke een rol zou spelen.
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