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Daar tijdens het van 29 Juni tot 10 Juli j.l. te Milaan gehouden tweede Y*'ereld. congres van het Wereld Vak Verbond (W.V.V.) o.a.
bijzondere aandacht is geschonken aan de zgn. koloniale en halfkoloniale gebieden, heb ik de eer Uwe Excellentie hiernevens aan te
bieden een terzake handelend beknopt rapport, naar de inhoud waarvan
ter bekorting verwezen moge v/orden.
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Van 29 Juni tot 10 Juli 1949 werd te liilaan het tweede Wereldcongres gehouden van het geheel onder communistische invloed staande
Wareld Vak Verbond (World Pederation of ïrade Unions, bij afkorting
Y..F.T.U,) • Op dit congres zouden - aldus is bekend gemaakt - 47 landen en 71.000.000 arbeiders vertegenwoordigd zijn ge v/eest.
De agenda bevatte o„a. als punt: de activiteit van de vakbeweging in Azië.
Tijdens de openingszitting v/as het voornaamste een verslag van
Louis Saillant, oecretaris-G-aneraal van het W.V.V., over de werkzaamheden van het Wereld Vak Verbond (Yï.V.V.) sinds 1945, het jaar van
oprichting. Gereleveerd werd o.a. de hulpverlening aan de koloniale
en half-koloniale volkeren om betere levensvoorwaarden te bekomen en
om zich te bevrijden van de imperialistische uitbuiting. Dit punt
vond herhaling in de redevoeringen van vertegenwoordigers uit deze
gebieden.
Afgevaardigden uit Latijns-, kidden- en Zuid-Aiuerika vielen
heftig het "Yankee dollar imperialism" aan„ Da vertegenwoordiger van
India en Cevlon sprak over de strijd in Azië, waar Sp.OOO vakbondsleiders waren gevangengenomen door "G-overnments servile to imperialism" terwijl de afgevaardigde uit iluid-Afrika ivialan's radicale politiële aanviel. Hij sprak verder over de noodzaak voor gekleurde en
blanke arbeiders in liuid-Afrika om zich te verenigen in de strijd
•ier vakbeweging.
0^ leider van de dowjet-delegatie, V.V.Kuznetsov, heeft vervolgens op het congres de hoofdlijnen uitgestippeld voor de wereldactie
der arbeiders in de naaste toekomst. Het voornaamste hiervan is het
navolgende.
Het w.V.V» moet op systematische wijze haar actie ontwikkelen
ter ontmaskering van de oorlogshitsers en om populaire vredesbewegingen te scheppen. Lierbij moet gebruik gemaakt worden van methoden,
die aangepast zijn aan de toestanden in de verschillende landen.
Verder moet in koloniale en afhankelijke gebieden strijd gevoerd worden tegen het kolonialisme, ae rassen-discriminatie, de gedwongen arbeid, voor vrijheid en nationale onafhankelijkheid en voor
vriendschap tussen koloniale volkeren.
Het W.V.V. moet - aldus Kuznetsov - steun verlenen aan de werkzaamheid en de manifestaties van het Y.ereldvredescongres (yorld Gongress of Partisars for Peace) en een buitengewoon actief aandeel nemen in het Permanente Comité voor de Vrede en zijn nationale en
plaatselijke organisaties. De vakbeweging, zijnde de massa-organisatie bij uitnemendheid, moet de leiding hebben in alle activiteiten
voor de vrede.
Kuznetsov betoogde ook, dat het 'u.V.V. aan het permanente vredesoomité voorstellen moet doen tot instelling van een Internationale
dag voor de verdediging van de vrede, op deze dag moeten in alle landen betogingen worden georganiseerd om o „a. te protesteren tegen het
bestaan van fascistische regeringen in 3panje en Griekenland en tegen de koloniale oorlogen in Indonesië, Vist-Nam en Malakka.
2r moet een actie ontplooid worden om nieuwe leden te v/erven,
voornamelijk onder de vakorganisaties in koloniale en afhankelijke
landen en er moet een oproep gericht v/orden tot de werkers der gehele wereld ter intensivering van de strijd tegen de oorlog, voor
de rechten en vrijheden der vakbeweging en voor de wereld-eenheid.
Tijdens de slotzitting van het congres werd een bekendmaking
vastgesteld waarin o.a. is gestipuleerd, dat het u.V.V. vastberaden
strijdt tegen de vervolging van vakverenigingen en hun leiders in
kapitalistische en koloniale landen, voor gelijke betaling bij gelijke arbeid, voor voortgaande sociale wetgeving e.d.
- 2 -

- 2-

In een door het congres aanvaarde resolutie met betrekking tot
de toekomstige actie staat onder nieer, dat het V*.V.V. zal "beginnen
met het winnen van nieuwe vakcentrales (met inbegrip van die in koloniale gebieden), die de noodzaak van een internationale eenheid in
de vakbeweging erkennen.
Het YJ.V.V. zal een uitgebreid gebruik maken van de pers, de
radio, maasabi jeenkomsten en "propagandawapens".
Kameraadschappelijke groeten - aldus de resolutie- werden gezonden aan de heldhaftige arbeidersklassen en vakbonden o.a. in Ghina, kalakka, Indonesië en Viet-Kam, waar tegen het imperialisme wordt
gevochten en in India, Burma, en Siam, waar een hardnekkige ondergrondse strijd wordt gestreden voor de belangen der arbeiders.
Tenslotte is nog in de resolutie vastgesteld, dat maximale hulp
verleend moet worden aan de jonge vakbewegingen in de koloniale gebieden door het bijeenroepen van regionale conferenties, het zenden
van delegaties en commissies om een onderzoek in te stellen naar de
positie van de vakorganisaties.
Lectuur zal uitgegeven worden in de talen der betrokken gebieden.

