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POLITIEKE QPVA-HINGEN VAH ESN VQORAANS TAANDE FIGUUR

VAN DB VBNBaOLAANSE CHRIS ÜELIJKE VAKBEWEGING.

Be christelijke vakbeweging in Venezuela
is mat de liberale, de socialistisch» en de communistisohö
vakbeweging verenigd in een "Junta Patriotioa". Hier heb-
ben de communisten niet weinig invloed en de president van
deze Junta is zelfs een communist, namelijk de jonge
Fabrioio QJEDAS. De samenwerking van de vier vakbewegingen
is ogenschijnlijk niet slecht. D« vier vakcentrales kregen
namelijk gezamenlijk een uitnodiging om aan het congres
van het Communistische Wereldvakverbond te Praag deel te
nemen, hetgeen zij ook deden. Selfs het lid van de ohris-
tslijke vakbeweging heeft deze uitnodiging aanvaard, omdat
reis en verblijf betaald werden. In Praag werd hij door
Russen uitgenodigd naar Moskou en leningrad te komen» wat
hij eveneens dead, en vandaar werd hij naar Peking uitge-
nodigd. Ook deze uitnodiging werd aanvaard. In de Chinese
hoofdstad voerde hij verschillende besprekingen. Op de
terugreis bezocht hij in West-Europa verschillende christe-
lijke vrienden. In Brussel nam hij contact op met de ver-
loge nwoordiger van het Internationaal Christelijk Vakver-
bond (I .C.V.) .

2,1 jn indrukken waren deze: de communis-
ten verrichten een enorm werk. Si j weten de mensen met hun
sterke ideologie te pakken en hun sociale positie te ver-
beteren. De communistische landen maken op de Afro-Azsiati-
scha volken en op de Latijns-Amerikanen een enorme indruk.
De gasten uit deze landen keren in de regel als communis-
ten terug. De Veneeol&anse christelijke vakbondleider wees
er verder op, dat de dollars van Amerika geen ideologische
achtergrond hebben zoals de communistische hulp. Ook ver-
weet hij het christendom en het Westen, dat zij in China
in de afgelopen eeuwen verzuimd hadden een sociale verhef-
fing van de bevolking te bevorderen.
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Uit zijn mededelingen bleek, dat ook
hij zelf zeer onder de indruk was, dat hij er van over-
tuigd is, dat het christendom alleen kan slagen, als
het een even sterke sociale revolutie doorvoert. Hij
uitte zich zeer kritisch tegen het do Har imperialisme
van Amerika en liet doorschemeren, dat hij de mening
van die jongeren, die HIXOH bekogelden, volkomen deelt.
De communisten schijnen hun aandacht op Tatijns-Amerika
gevestigd te hebben en volgens hem worden veel mensen
uit deze landen uitgenodigd» mat duidelijk succes.

Uit het gesprek bleek, dat de christe-
lijke vakbondleider zeker geen communist is, maar ook
geen militante anti-oommunis t, wel anti "Amerikaans en
kritisch tegenover het Westen: opvattingen die doen den-
ken aan die van niet-oommunistisohe, overtuigde katho-
lieken in Polen.

November 1958,


