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Manifest 
aan de arbeiders van alle Amerikaanse landen 

De Inter~Amerikaanse Regionale Organisatie (O.R.I.T.) ván de Inter~ 
nationale Confederatie van Vakverenigingen (I.C.F.T.U.). die in Januari 
van dit jaar in Mexico City is opgericht. is nu in volle actie vanuit haar 
hoofdkwartier in Havana, Cuba. Er zijn reeds organisators gezonden naar 
versch·eidene plaatsen waar de beginnende locale arbeidersbeweging hulp~ 
behoevend is. Regelmatig zijn er bulletins in het Engels en in het Spaans uit~ 
gegeven en in d.uizende exemplaren verspreid. Pamfletten en andere literatut1r 
van opvoedkundige waarde zijn in grote hoeveelheden verdeeld onder de 
aangesloten bonden en ander~ organisaties. 

Het Bestuur van de O.R.I.T. bijeengekomen in Havana, Cuba, in de eerste 
regelmatige vergadering na de Conferentie in Mexico City, doet een beroep 
op alle arbeiders van het Westelijk Halfrond om de gelederen te sluiten, lid 
te worden van de O.R.I.T. en met ons actief samen te werken voor de ver~ 
betering van de sociale en economische toestanden van de werknemers, een 
einde te maken aan uitbuiting en een betere toekomst voor de bevolking van 
de Nieuwe Wiereld voor te bereiden. 

Onder de arbeiders van het Westelijk Halfrond, die geloven in vrijheid ·en 
democratie en echte nationale onafhankelijkheid is er nu meer dan ooit eenheid 
nodig, want deze waarden verkeren in groot gevaar door de agressieve politiek 
van Sowjet Rusland 1en zijn satellieten enerzijds en de reactionnair~ vrijheid~ 
dodende politiek van een aantal Latijns~Amerikaanse totalitaire regeringen 
anderzijds. De O.R.I.T. bevestigt opnieuw haar onverzoenlijke oppositie tegen 
deze twee euvels en belooft plechtig al de haar ter beschikking staande midde~ 
Jen te gebruiken in áe strijd tot hun nederlaag. Hierbij zullen wij de politiek 
getrouw doorvoeren van onze moeder~organisatie, de Internationale Confede~ 
ratie van Vakverenigingen (I.C.F.T.U.) die op haar stichtingsvergadering 
gehouden te Londen in November~ December 1949 de feus: .. Brood, Vrijheid 
en Vrede" heeft gekozen als het naaste doel van alle arbeiders over de ge~ 
hele wereld. 

Het werkprogram van onze organisatie en haar doelstelling zijn goed tot 
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uitdrukking gebracht in de inleiding tot onze Constitutie, aangenomen op de 
Conferentie in Mexico City. waarin de taak van de O.R.I.T. wordt omschreven 
als volgt: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

een machtige en doeltreffende Inter~Amerikaanse organisatie op te richten, 
samengesteld uit vrije en democratische vakverenigingen, onafhankelijk 
van elke overheersing daarbuiten en vol toewijding aan de taak om de 
belangen van de arbeiders over de gehele wereld te bevorderen en de 
waardigheid van de arbeid te verhogen; 

' 
te streven naar erkenning en naleving over de gehele wereld van de rech~ 
ten van de organisatie van vakverenigingen; 

hulp te verlenen bij het oprichten, in stand houden en ontwikkelen van de 
organisatie van vakverenigingen, in 'het bi) zonder in economisch en sociaal 
onderontwikkelde landen; 

alles te bevor,deren hetgeen kan leiden tot onderlinge bijstand van natio~ 
nale centra; 

het coördineren van de verdediging van vakverenigingen tegen elke cam
pagne bedoeld ze te vernietigen of 'haar rechten te beperf.en of arbeids~ 
bonden te infiltreren en te onderdrukken door totalitaire of andere anti~ 
arbeidsmachten; 

f ) het bevorderen van de economische, sociale en culturele belangen van 
de bevolking der landen die nog lijden.: onder de verwoestingen en na
weeën van de oorlog, hun alle hulp te verlenen bij hun economische op
bouw en het treffen van maatregelen tot onderlinge economische hulp 
over een zo groot mogelijk gebied; 

g) mede te werken tot het scheppen van voll-edige werkverschaffing, het 
verbeteren van arbeidsvoorwaarden en het opvoeren van de levensstan
daard van de volkeren van alle landen op de wereld; 

h) 

i) 

j) 

het aanmoedigen van de ontwikkeling van de hulpbronnen van alle lan
den teneinde de econqmisc'he, sociale en culturele vooruitgang van alle 
volkeren van de wereld te ,bevorderen en in het bijzonder van onder
ontwikkelde gebif :i en en landen zonder zelfbestuur; 

het verdedigen - met het <\:oei 'het algemeen welvaartspeil te verheffen -
van een intensievere in goed opgezette economische samenwerking tus~ 
sen de volkeren op zodanige wijze, dat de ontwikkeling van grotere eco
nomische eenheden en vrijere uitwisseling van waren zal worden bevor~ 
derd en het streven naar volledige deelname van arbeidersvertegenwoor• 
digers in officiele instanties die belast zijn met de behandeling van deze 
kwesties; 

het beschermen, in stand houden. ~n uitbreiden van het systeem van vrije 
arbeid en het afschaffen van herendiensten overal; 

k) het vertegenwoordigen van de vakbeweging in alle internationale bu~ 
reau's die er bestaan, of die mogen worden in •het leven geroepen voor 
verrichtingen welke van invloed zijn op de sociale en economische toe~ 
standen van arbeiders en het bevorderen van de uitvoering van hun be~ 
slissingen wanneer dit wenselijk mocht zijn; 

1) het aanknopen en uitbreiden van betrekkingen met internationale organi~ 
sa ties- al of niet door de regering opgericht- in verband met werk dat 
de doelstellingen van de Internationale Confederatie van Vakverenigingen 
Z?l bevorderen bij het verdedigen en bevorderen van de belangen van de 
volkeren in het algemeen en het waarborgen van de rechten van de mens; 

m) het ondersteunen van de oprichting van een wereldsysteem van collec~ 
tieve veiligheid, doch zolang dit nog niet is bereikt, binnen het Charter 
van de United Nations alle maatregelen te bevorderen en te ondersteunen, 
die nodig zijn voor de verzekering van de verdediging van de wereld~de~ 
mocratie en de vrijheid der volkeren tegen elke totalitaire agressie; 

n) het deelnemen aan en het aanmoedigen van arbeid op gebied van onder~ 
wijs en publiciteit met het doel de kennis oen •het begrip van nationale en 
internationale problemen betreffende de arbeiders te vergrÇ>ten, zodat zij 
in staat zullen worden gesteld hun strijd doeltoeffender te voeren; het 
bevorderen van de doelstellingen van de Confederatie; en het verwezen~ 
lijken van de meest uitgebreide eenheid van de arbeiders in de Interna
tionale Confedleratie van Vakverenigingen - het tehuis van het vak
verenigingswezen; 

o) het verstrekken aan de aangesloten organisaties van inlichtingen omtrent 
de organisatorische toestanden en de ontwikkeling van dev akbewegïng 
in de aangesloten landen, omtrent d:e regeling van lonen en arbeidsvoor~ 
waarden, àe arbeidswetgeving en andere daaraan verwante aangelegen~ 
heden in deze landen; 

Aan de arbeiders van Latijns~Amerika belooft de O.R.I.T .. in aansluiting 
aan het algemeen program hierboven vermeld, nog plechtig in h-et bijzonder; 

1. 

2. 

3. 

4. 

te verdedigen het redht van de Latijns~Amerikaanse landen om hun eigen 
economie te regelen; 

te ondersteunen elke poging om hun economie meer en meer onafhanke
lijk te maken van vreemd·e markten en vrij van druk en inmenging van 
de zijde van vreemde en binnenlandse belangen en monopolies; 

aan te moedigen en te ondersteunen alle maatregelen bestemd tot orde~ 
ning van de ontwikkleling van de industrialisatie en verscheidenheid van 
hun economie, totdat deze in volkomen evenwicht is gebracht en op eigen 
benen kan staan voor wat betreft de eerste levensbehoeften; 

te verdedigen en te bevorderen de investering van staatsfondsen voor de 
ontwikkeling van de economie van Latijns~Amerika op oordeelkundige 
wijze en in het belang van het volk in het algemeen eerder dan in het 
uitsluitend belang van de bevoorrechte minderheid; 



5. aan te moedigen de investering van particulier kapitaal onder voorwaar
den, die geen bedreiging vormen voor de •economische soliditeit of politie
ke souvereiniteit van de Latijns-Amerikaanse landen waarin het is ge
investeel d; 

6. te streven naar de bijeenroeping van een Inter-Amerikaans Economisch 
Congres met driezijdige vertegenwoordiging van arbeid, kapitaal en re
geringen, eeneinde een progressief program van ordening te ontwerpen 
voor de onontwikkelde landen en gebieden van het Westelijk Halfrond 
·en een permanente or9anisatie in het leven te roepen voor de uitvoering 

~> hiervan en het toezicht hierop. 

Tenslotte verklaren wij, ons meedogenloos te zullen verz.etten tegen elke 
vorm van totalitarisme zij het Communistisch, Fascistisch, Militairistisch of 
Burgerlijk, ..:aarentegen ons onvoorwaardelijk te zullen houden aan het begin
sel van constitutionele regering gebaseerd op de wil van het volk, vrij en de
mocratisch tot uitdrukking gebracht en aan de burgerrechten voor allen. 

ARBEIDERS VAN HET WESTELIJK HALFROND 
SLUIT U AAN lN ONZE GELEDEREN VOOR HET SCHEPPEN 

VAN EEN BETERE TOEKOMST! 

LANG LEVE DE INTER-AMERIKAANSE REGIONALE ORGANISATIE 
VAN ARBEIDERS! 

LANG LEVE DE 
INTERNATIONALE CONFEDERATIE VAN VAKVERENIGINGEN ! 

Havana, Cuba, 28 Maart 1951 . 

HET BESTUUR VAN DE O.R.I.T . 

Arturo Sabroso, Voorzitter. 
Francisco Aguirre, Regionale Secretaris. 
Bemardo Ibanez 
George Meany 
Henry Middleton 
Eusebio Mujal 
John L. Lewis 
Jacob Potofsky 
Manuel Rivera 

In opdracht van de O.R.I.T uitgegeven door de Surinaamse W erknemers 
Organisatie en de Surinaamse Mijnw erkers Unie, beide aangesloten bij de 
Organizacion R~gional Inter-Americana D e Trabajadores (O.R.I.T.) en 
de International Confederation of Free Tra:de Unions ( I.C.F.T.U.) . 

Pa ramaribo, 19 Mei 1 951 . 

Uit het Engels vertaald door R. C. Schoonhoven, Secretaris-Administrateur van de S. W . 0. 
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De Beveiligingsambtenaér ven het Finisterie van -+- ' Landhou.J, de heer 1Tulder, deelde mij mede van Ad . de Jonge, 

thans werkzaam bij het bureau van de P. v . d .Arbeid, te hebben 
v0rnomen dat deze zeer vermoedelijk binnenkort zal worden 
benoemd tot ~unct-secretaris yan het }:nternationHR.l '7ak~ 
verbond . Hen zou de Jonge willen aantrekken in verband met 
diens-gTote bekwaamheden in het inlichtingenvak . 

IV Vv . . .. . 

DOV II , 15 Februari 1951. 
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Volgens ontvangen mededeling van de Koninklijke Mare
chuussee op Schiphol , kwam op 13 December 1950 per 
vliegtuig op deze luchtha ven aan de Brit : Edward 

.....-( DENNIS, geboren te Northumberland, ll December 1914 . 
Hij is i n het bezit van pa spoort 11166; hij logeert 
in het "American"-IIotel , alhier. Op Vrijdag 15 Decem
ber 1950 zal hij weer naar Engel and vertrekken. 

Naar bij dezerzijds ingesteld o~1derzoek bleek zal be· 
trokkenede besprekingen bijwonen van de~ Donderdag 
14 en Vrijdag 15 December 1950 in het "Americann- Hote 
te houden zitting van de Coördinutiecommissie van de 
I nternationale Beroepssecretariaten. Hieraan nemen 
veel Engelsen deel. 

De aanvraag voor de zaal werd ingediend door de heer 
~I Leendert Marinus van WAASDIJK, geboren te Arnhem, 10 

Maart 1896 , wonende Vechtstraat 105-II. alhier, een 
der bestuurders van de ARBEIDERS BEDRIJFSGROEPEil CEN
TRALE (voorheen Nederlandse Bond van Fabrieksarbei
ders), aangesloten bij het NVV., gevestigd Museum
plein 17 , alhier. Onder~erp der besprekingen is in 
hoofdzaak de verhouding dezer Beroepssecretariaten 
tegenover het INTl'.lUUTIONAiU. VERBO:JD VAN VRIJE VAKVER
ENIGINGEN en de wijze waarop de Beroepssecretariate~ 
kunnen deelnemen aan het werk der regionale oommissie 
van het IVVV, meer speciaal in de z . g. onontwikkelde 
gebieden. 

Nu was er geen reden om bovenstaande aan U door te 
geven, ware het niet dat het aan de ambtenaren op 
Schiphol is opgevallen dat in DENNIS ' paspoort visa 
voor Tsjecho- Sl owakije waren opgenomen, 
=======~====================================~======:=== 
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Aard van het stuk: Communisne:in Denemarken 
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Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: 
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vene vertegenwoordiger v= Luxelilburg in de 'I":'T'J. 

Bij een oenaUtuerende ver~;a.dering in :?lorenoe ~tdurendot 

de dagen 15 t.ot 10 Juli 1J50betr. hot oprichten van een 
T.U.I. v~~r ~jnarbeiders ~erd hij ale aeoretörio gekozen. 
Rij ~ae lid van 4~n internationale vredeedelegatie, die in 

t"ederlar.d op '7 :.:'ebrueri 1950 aankwwr. en werd aldaar uJ:t
gewezen op 20 ~cbruari 1950. De deleg-atie bestond o.a. ook 

uit de Det>nae otantoburgeree AGlCTE :!:BBA OL3:::!t!(geb.Kopenba
gon 22 Juli 19~), st.Kannikeatraede 11, Kopenhogon, dio 
voorziteter ie ven de Dotnee afdelinB van de•Internationale 

DemoorLAtiool.& ' ' rouwen Pedertttie• • 
.A.'iTOINJ, SCltr.O::;Dr.n nrtrok op 24 Augu.otue 1950 viu Koetrup 

nnor nruoael.l!ij werd begeleid naar het vliagveld door r.:evr. 
AGN!:T!; I:BllA OLS::N, die verklaarde, dat hij bij hanr tijdene 
zijn oponthoud in Kopenhagen had gewoond zonder bij de po
litio te zijn aangemeld. ( Aan-en afmelding bij do politie 
wordt in Denemarken noc oteede voor vreemdelingen vereiet, 

\ n.v.d..vert.) 
Er io niets bekend o! zijn bovengenoemd verblijf in Kopen-

hagen in verband otond met zijn .. erk in de \TFTU o! .c:.et het 

~erk voor Qe vredoobeweg1n6• 
r" In September 1950 hield het "Deense verbond voor ongeeohoo' 

f do arboidero• aen oengres in Kope~n, Onder de buitenland 
ee gasten, die waren uitgenod1Bà het congres bij to wonen, 

bevond zioh de :?ransman PAUL PIGELE'T (geb. Pnrija 19 Juni 
1911), eeoretario van het Franse verbond van oerlllllielUlrbei-
dere, die aangosloten ie bij de C.G.T.(het Franee oo~unieti 

eohe vokverbond), die een oeotie io van de WPTU. 
net ie merkwaardig, dat PIGBLLT - nadat alle Deonee vu.kTeJ 

bonden .. 1ou uit de l'iP'TU hadden gemeld en 'toegetreden waren 
tot de •The International Federation of Free Trade unione• 
in Londenx- werd uitgenodigd om deel te ne~n ban het oon
gree van DAP.(Deene verbond voor ongeeoh.xak arbeiders) 
• Land og r olk", die op~September 1950 eniee verkl&ringe 
van PIGtLtT publioeert,[dat de uitnodiging mogelijkerwije 

moet worclen wegeeohreTen aan onwetencSheid betr. cSe ei tua' 

in de rr.n• 'l'ak't'eNDisinc· 
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• 

}6 

PIG~'l' ver.üo.ardu •Lwtd oe l'olk•, <int de leidere von de 
organieatiao, die aangesloten waren bij de Londense Dlterna
tionale alleo in hot werk otcll.en Olil. de verbindinG ~:<et de 
7!'TU t.e ver hi nderlln , moor da t e r do.adworkelijlr. t ooh verbi n
öin~n beet uan met bi jno all e l anden , waar d~ v~~ging 
onder leiding staat von de Londonoc Internationale en dé 
oooiaaldemooraten. De over 1ce verklaringen~ PIGZLET waren 
slechts ee n 1r. het kort sameneevatte weergave von de oproep 
en de app~le dill het ~tv oorend oomi tl van de ;v;rr:1 in de 

l aatste JLoanden bad ui tcezor.den. 

Tegenmoutregelen van de I.T. F. (InternationGl Troneport-

workere 'Federotion.) f<" 
Op het oongree van de I.~~. in s t.uttgort opruk de algemene 
secretario van he t verbond Ol~;n B:CCU op 25 Juli 1950 over de 
etrijd tegen de oommunieten. liij verzocht de vrije I nterna
tionale vakorgonieutio o~ eon voorotel uit te werken t ot hot 
opriohtGn van een vakverbonu in .AZill , waar oirou de hsUt 
van de D:enshei d woont. D~t vo1zooll: u.oC:t gezien .. orden deels 
ale e~n poginc, om het AZiati eobe volk t e hel pen , deel e ale 
een tegenzet t egen de werkZaamheid van de ':'IPTUin de :.Ziati

eche landen. 

Als een verder e t egenzet tegon de poci ng van de oowmunioten 
ou. de ~uropeoe huveno te doen sluiten voor Atlantisob-Pact en 
!..'arehall-echeopolodlngen (het anti-o=uniotiooh oomit4 van 
de ITF werd ir• het najaar 1949 i .n Londen gevor~), hebben ver
tegenwoordieer o van z~elicden en haVenarbeidera van verenig1n· 
g9n acmgeoloten bij de ITP, uit Bt>lg111, !,;ngel and , llederlcnd • 
Griekenl and , ?ronkri jk, ltal11 ,u.s. A, en Zgypte op oen in 
Septe~ber 1950 gehouden bijeenk~~t 1n ltal11, een Uidcel
lundee Zeo-oomit4 gevornd voor eerleve beetrijdi nc van voor

nee~ oo~unictiooh streven. 
Het comi tl beeto.at uit ~dele perden :uit I tal.J.U, :>r onkr1jll: 0 

~alta en ~gypte en Noord- Afrikaemoe hBYeno. Alo voorzitter 
van het oomi t6 werd gekozen de l'rarunnen P'ElUU-PIS.All'E , de se

cretarie van •'l'be mar1 time unione of the Prenoh Po roe wor

ure•. 
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Geheim document van gele internationale 

V akbewegings-geld 
voor spionnage in Oost-Europa 
De bewijzen, dat de gele scheur
makers-internationale, het z.g. 
I.N.V.V., van Deakin, Kupers, 
&ey en anderen niet opgericht is 
om de belangen der arbeiders te 
verdedigen maar uitsluitend ten 
dienste staat van de Anglo-Ameri
kaanse spionnage-dienst, stapelen 
zich steeds meer op. 
Het Deense dagblad L a n d o g 
F o 1 k heeft Zondag j.l. de tekst 
gepubliceerd van een besluit tot 
het verrichten van spionnage dat 
door het· Executief Comité van 
de scheurmakers-organisatie op 
25 Mei j.l. in Brussel is genomen. 
,,Zoal8 reeds besloten is, moet een van 
de doelemde11 van het I.V.V.V. ziJtt, het 
verzamelelt en verspreleZen van betrouw
bare gegeven4 met betrekking tot de 
Oommunisti8che activiteiten en de wer
ne!ijke situatie in de OO?I!Rit!lhtistisch ge.
t·e.Qeerde landen en ook itt de Sowjet
Unie''. 
Het document gaat dan verder: 
"Het I.V. V . V. moet nog verder gaan met 
zijn pogingen om aanmoediging en on
dersteuning te geven aan de demoo•·a
ti8che krachten in deze lande1t we1ke 
zich verzetten of met hulp van buitelt 
zich zo1ule11 kunnen verzetteil tegen deze 
regeringe-n". 
,,Dit bre1tgt met zich m~e de oprichting 
van een inlichtingendiell8t bestaa11de uit 
betrouwbare informatiebrannen en cor
respondenten in deze landen. Er zf}tt 
reeds mensen, die Ol!S bij zouden kumten 
staan, maar desmtdanks zal het eelt 
moeilijk k,arwei zf}n een dergelijke in
lichtingen-dien8t op te zetten". 

Vervolgens wordt in het document, 
waaruit de misdadige splonnage-act!vi-

telten va.n de scheurmakers-organisatie 
zo ten voeten uitgetekend is, gezegd: 

nET moet aan herinnerd worden, dat 
dit w erk gevaarl'fik e1~ vertrouwelijk 
t" e11 het karakter van ee11 samen
zwering heeft. Daarom i8 het nodig 
zo weinig persolten al8 mogelijk in 
het toerk te betrekken en moet het 
~o ver mogelf}k gescheiden wardtm 
van het algemene werk van het 
I.V.V.V." 

Verder bl.ijkt uit het document, dat de 
g e I d e n va.n de scheurmakersbond, die 
uit de zakken der arbeiders komen be
steed zullen '/>'Orden aan deze spionnage. 
,,De nood::akelf}kheià van dit werk zal 
niet direct dtddeliik zjjl& voor een ieder. 
Het is 11ict mogelijk van te voren een 
schatting te make11 van de kosten welke 
vcrbonden ziJn met de oprichting va•& 
zulk ee11 inlichtingen-àie•Mt in de Oost
Europese landen. Bet ligt voar de hand, 
dat deze 1'osten de huidige financwie 
middelen van het I.V.V.V. zullen ovcr
tt·eften. 
J!J1· is voot·gesteld om als ·eerste stap een 
man aan te wiJzen om te werlcen op dit 
terrein gedurende ee11 bepaalde proef
periode. Rf} moet een zorgvuldige kemti.~ 
hebben van de desbetreflende landen cn 
ervaring in de methodes van de inlich
tillgcn-dienst elt zijn taak zal zijn de 
verzameling van betrottwbare gegevens 
uit de landelt van achter het ijzercm gor· 
dijn te regelen Bit de eerste stappen te 
doelt in de richti11g van de vestiging van 
een uitgebreid tietwerk van de inlicltti11· 
gendie1Uit". 

Wij weten nu dus, dat Costerhuis 
en consorten de gelden van de 
Nederlandse arbeiders, die door 
hen afgedragen zijn aan het I.V. 
V.V., gebruiken zuilen voor deze 
misdadige spionnage en sabotage 
in de landen van het socialisme. 

1, de revolver viel schnnt hot hAl~ --•--- --



Am~&; . 
Van B. Jt : 

Betr·eft: 

::S b i j l egen. 

Bijgaand worden toegezonden een drie cal nurowers van een 

reeos eero er ter kennisnel!line f 6Zonde n orgaan 11Lo syndicaliste exilJ" . 

De thans bijgesloten exemplaren kunnen slechts t e r k.nnisneming 

dienen en mobten worden geretoUl·neerci . 

In verband . et door B IV en B V eestelde vrar en over d.eze 

materie kan nog het vol@ ende ":oruen meder edeeld : 

I 

~ Dt, .formerinp van dit "Internationaal Vekverenigings- Comite 

van VllJC Vakbonden in ballingschap" dateert van beein 1949 . De ~op

figuren daarvan zijn over het aleerneen socialistisch- reoriénteerde 

vroerere vakbe'Negingsbestuurders uit landen, die lla ue 2e vler.eld

oorlo onder Sowjet -Russische invloed zijn geraakt . titeraard araegt 

het eeheel dus een anti- Stalinistisch kai·akter . Dit geldt als eeroeen

scho.p:peli.i k uitrangs:punt . :n andere delen van de .rr.aatschappi.j - be-

schouv1ing is men evenwel niet eeli.,K eric t • .Uoo1· inslaers wo rat 

het ~ntal l,e<J.en van oeze lnternationale cescn.at op ~ngeveer 4~ 

Tot dusver is men er nog niet in teslaeen oe vele !)Olitieke vluchte-

lingen , v:elke mo.rr.enteel vooral in Frankrijk en Beleie arbeiozaam 

zijn, in grote getale te bundelen in het eenoe.mde verbond . .. -a~st .:.et 

overheersende anti- Stalinis t;iscne gezelsc.'lap , \1aar1n hooc stwaa1·sc 1i ;r .. -
li~k ni toïs ti se 1e en ~rotz.rdstische elementen scht'IÜ. gaan, bestaat er 

ook cont ct met a.e socialistiscne anti-:B'ronco 3poanse vakbe~ver inf:' . 

et eehele rezelsc 1ap v1.ss door een viertal bestuurders vertegem"loor-

ai c... op net in ovember; .Jecemuer L L_S ('ehouc.e n opric!:ltir.gscon~res 
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v n he "Tnternc.tJione 1 Vertona V'"'n , l 'i ·e Ve vereni in en.' · i"GeraRra. 

heeft en in ae to ven aeze laatst enoe ne int&rnetionele zeer veel 

belan . t llin[ voor ae vfur. e-Je{ :tn in ballin scha . ûl) deze 'Jijze 

imllers blijft er een , zi' het,zwalke verbinuir..· bestarn met het onde~ 

die tatoriale u. rut-.. staanae deel van c.e arbeir-<er·sbeweeiq • 

raast ae bovenomsch1·even bun<lelin.:: 1eeft oo.r: !1et . . v .v. een 

gr oep bannelingen onder z ijn besc üermine; 'Emo 1en , ne t name het cmnmu-

nia tis c h de e l van de )paanse valcbewegi n en ue cel ijk e r i c ht e Grieken . 

Bovendien heef t ne t .V. V . bepaal de c ont a cten me t z i ,jn vertroUYJelingen , 
. 

afk omstig uit de mi n of meer f a sc isti s c h eregeerae l anden van Zuid-

Junerika . 

Ten slot te kan nop- woraen .medee,ec..eeld , a a t ook net Inter-

nationaal Christelijk Vakverbond zich bezig houdt met ce belangenbe

hartie ine v·n politieke v.hlchtelingen en met nare contact heeft met 

Spaanse en in .... ngeland werkzaam. zijnde Poolsu arbeiders- organisaties . 

Tot dusver is niet kunnen blijken , dat de h i e! te lande te 

werk gestelue buitenlandse erbeidskrachten directe con tacten onder

houden rne t het in de aanvane genoei de Internationaal Comi te'. raAr er 

sprake is VFJ.n ore;anisatie- besef vond inschrijvinf plaats in Ueuer-

lanase vakbonden . 

net e,eneel heeft wel de belen stellin van figuren uit de 

bona- fide vakbeueging, waarmede dezel'Zijds contee t word t ona.erhouaen , 

zod.at op ber1cr.d;geving JLB.g worden ere.Kena. bij eventuele bijzonderneder. 



Betreft : 

1 bijlare . Ter aanvulling van het; een eeraar werd dooreegeven 

over de oprichting van net nieuw internationaal vakverbond 

wordt bij gaand toegezonden een ve1·slar van de delegatie 

van het :i.\ .V .Y., zoals ait ~1e:rd uitc;ebracht e.an de hoofd-

besturen van de a~hfesloten or anisatie· .-

B V heert voor deze materie belan stelline .-~LD~-



VERSLAG va."l de DELEGATIE 

van het 

N:CDERLAHDS VERBOUD Vlu\!. VAKVEREH IG INGEN --------------------------------------
.. over de 

CONSTI TUEREND CONGRES ------------·----------
van het 

INTERNATIONAAL VERBOND VAN VRIJE VAKVERENIGTI~GEK ------------------------------------------------

De delegatie van het N.V .V. was oorspronkelijk samen

gesteld als volgt: 
H. Oosterhuis 9 

J . G. Suurhoff 9 

H. ~orte Jr . , 
Ad-.-·Vermeulen, 
G~ Kl ein , 
A.A.J. VJamsteeker. 

J . G.van ~ouwe was al s secretaris aan de delegatie toe

gevoegd. 
~~~Q~!! was echter om bijzona ~r dringende redenen ver-

hinderd naar Londen te gaan. 
De Voorbereidende Commissie voor de oprichting van de 

.. 
nieuwe vakverenigings- internationale had besloten , dat haar 
leden aan de delegatie van het eigen land zouden worden toe
gevoegd, zodat ~~E~E~ eveneens beschouwd werd deel uit te 
ma~en van de Nederlandse delegatie . 
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De delegati c had voor haar vertr ek naar Londen v erschil
l ende bespreki ngen gehouden, waarin o. a . de amendemen1;en op 
het ontwcrp-sta1;ut~~ o~derzocht waren -en v oorlo·pig was v ast
gel egd, welk~·· taak ieder lid v nn de del egati e te v ervullen 

zou krijgen. 
Overeengekomen was~ dat Q~§!~;:~~~~ zoveel .mogelijk zou 

deelnemen-· aan a:-e·-·bésprefi.ng-en van de voltallige vergadering . 
Oesterhuis zou boven~~~!f_<i.ELresolut-ie · ·vnn het N V.V. inzake 
internationale economi sche samenwerking op het Congres t oe

lichten. 
Ook Klein en Viamsteeker zouden zove~l mogeli.jk--de ó:lge-

mene discu-ssievó1.gën; 
Korte en Van Vlouwe zouden.. de.el .moeten uit makèn van de ----- -------- ------· .. 

Statuten- dommi ssie en Vermeulen van de Sociale en Economische 

Commissie . 
Do del egatie vertrok ~~~~~~-gz_~~~~~~~~-~2~2~ Onmiddel

lijk na aarucomst in Londen en na zich in het bezit ~esteld te 
hebben v~ de voor de Conferentie benodigde stukken, hield de 
del~gatie een voltallige vergadering~ waarin ~~E~~~ mededeling 
deed v an de jongste besluiten van de Voorbereidende Commi ssie . 
De delegatie bepaalde hierop haar standpunt ten aanzien v~ 
de verkiezing van de Algemeen Secretaris; de aanw i jzing van de 
zetel en de verki ezi ng van de-Voorzitter . Ze zou haar stem 

uitbrengen op 21Q~~ÈE2~~ a l s Algemeen Secretaris , op ~~~~~g, 

• I 

~~~-~~~~ of ~~~~~~~ als zetel en op ~~~~! als Voorzitter. ... 
Tijdens de Conferenti e en het Cöngres kwam de delegati e 

v erschillende malen bij een om over de op dat ogenblik _in de 
Conferentie of in het Congres ter discussi e staande vraag
stukken te beraadslagen. 

+ + 
+ 

~!-~-~~~-~~-~~~~~~~-QE~~~g§~ 
De Conferent i e , welke evenals het daarop volgend Congre~ 

plaats vond in de County- Hall (het gebouw van d e Londense 

Gr aafschapsraad), werd geopend op ~~~~~~-~~-~~~~~È~E-~2~2 



• • 

• 

- 3-

d oor ~~~~-E~~~~ 9 Voorzitt er v a n het Algemeen Bel g i s ch Vak

vcrbond en Voorzitter van d e Voorberei dende Commi ssi e voor 

de opri chting v :m d~-- nieune v akvercni gings- i nternational e . 

~~~~~~~-~~~~~g, Al gemeen Secretari s v an het Engel s e 
Vo.lcvcrbond ( TUC), v1as Al gemeen Secretaris van de Confer en

t i e . 

Deze Conferentie HO.S d e Tweede Voorconfer ent i e 7 d o.o.r 

d e Eerste , zo ':l_ls_ ~c~cnd i..~.' _()}'_ 2 _1?_ CJ.?-. ?6 J:uni __ l 94 9 ! e _q-~E~Y...~ ... 
\-/US gehoudon . Deze Eerst e Voorconfe r entie had e en Voorb e-

r e i dende Commi ssi e benoemd, \~Ja.o.rvan ~~.!?~E~ doel uitmaakte 
en dï c o.lle v oorber e i dende ·werkza ::tmhedon moest v errichten 

om te komen t ot . de oprichti ng van een n i euw e Internat ional e . 

Op de Conf erent i e wer den b ogroet ings- s p eêches g ehouden 

door ~~~~~~1~2~~s Voor zitter v an d e TUC 9 on door ~~~~~~~~9 
Voorzi tter vo.n de Londense Gr Jnfschapsrao.d. 

~~~~2~~ nees er i n zijn r ede op , dat i n hetz e l fde ge

bou~"J , b ijna vijf j o..::..r geled en , de Vo or ber e idende Conf erenti e · 

voor d e opr i cht i ng van he t ',7ereld Vah.-vorbo nd had p l a at s ge

vonden ~ Hij st el de vast , dat de vri je v 3kverb onden geen 

duimbre ed afgeHE!k on zijn v o:n het d oe l, dat zij zï ch in 1945 

gestel d h ebben . "Da arom z i jn wij t hans h i e r b i j oen om een 

organiso.t i e op t e r ich t en van werlcel ijlc ·vrije , democratische 

en ona fhm1ke lijke vakbonden. :. >~De v akbeweging i n d e democra

t i sche l a nden is een. n i eu vJe kracht v oor de waarborg v an d e 

vrijhe i d dor v olk en en voor het b ereiken van htin ideal .en, 

economische rec htvaardighei d , zmkerheid en s ocia al \TJelzi j n·. n 

~~~~ herinnerde ero.an , da t i n 1864 in Londen de Eer s te 

Internationale werd opgeri cht . Hij hoopte , dat de organisa
tie , d i e op de huidi ge Confer entie opgericht zou worden, 

vrij en onafhank_eli jk z ou .iüjn çm ~S!.n . .P.J.o.n .zou, kunn~P: op-:_ 

stellen voor de vakbeweging van de he l e wereld, i n wel k 

plan de d emocrati s che d oels tellingen en aspirat ies v~ a~le 

vrijhei dlievend-e v olkeren duidelijk tot ~iting zom.:m konen . 



De )1inister vo.n Arbeid; l;~Q~~~, l a.s hierop eën oèod...: 
sch:-.p voor ven dG hhnister- Presj_dent ~!~;!;~~' rmc.rin hij 
de Conierentie uit nnJ~ vnn de Regering begroette en de 
hoop ui tsprok, do.>c het Congres gu.Tlstige resü1tö.t'erï mo-èn'ë·-

oplcvcren. 

Punt ·.3~ Al
0

C!neen Regl e!!!.ont voor de Conferentie. 
---------- ·-----------------~------------------

No. deze redevoeri ngen werd een Algemeen Rogle'llents 
. . . 

geldend voor do Conf·eP.ent·ie , behéllldeld , wno.rin o . a . bepo.-
lingen qpgenomen wo.ren over stemr echt en over de procedure 9 

die .. de Conforentie moest volgen voor de o.fwikkeling vo..Tl de 
diverse punten vm1 de agenda.. 

Bij de bespreking van dit Algemeen Réglement ln~am het 
vra.~gstuk der ntct uttge~odigde (Christelijke) organisaties 
ter spro..ke . 

.. /ij ... meï~iwn hie:~;bij op~ dat de Voorbereidende Coiiiffiissie 
~~Tl ~e diverse l~Tldelijkc vo_~erbonden verzocht ho.d hun 

~ 

st~dpunt bokend te maken inzake het nl of niet uitnodigen 
VQn. Christelijke organisa.ties . 

BolgiÖ, Denemarken·, Nederl and en l\Jitserlo.nd ho.dden 
zich tegen uitnodiging von de Chri stelijke vakbeneging hun
nor la..nden uitgesproken ~ Frankrijk (Force Ouvrière) had ver-

' zocht, het Franse Christelijke V~{verbond wel te doen uit-

nodigen . 

. ' 

Het resulta.nt va11. deze discussie wo.s, dat deze zo.nk ter • 
afdoening voorgelegd wer d a.a.n do Commissie vo.n Geloofsbrie-

ven. 
Hot Algemeen Regl ement· werd hierop met algemene stemmen 

o.an.genomen. 

Hierop volgde 'toen de Verklo.ring van de Voorbereidende 
Commissie, toegelicht door Vihcent Tc~Json , over de nerkzaarn
heden 'door haar~ v~r~icht si~d;-d;-E~~~t;-Conferentie . Uit 
deze verklo.ring bl eek , dat de Commissie twee voltalli ge 
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vergadering~~ heeft gehouden, de eerst0 vun 25 tot 29Juli 

1949 en de t?eedy yan 23 tot 26 November 1949, beide te 
Londen.'- - ·- · 

Op de eerste vergadering was een ~~~~=29.~~~~ benoemd, 
dut de meest dringende werkzaa~heden heeft verricht; dit 
Comité, vw.a:::-van ook ~~!?~!'~ deel uitmae.tt :; , heeft driemaal 
vergaderd. 

De Commissie heef t alle voorbereidende maatregel en 
getroffen voor de bijeenroeping vun de Conferentie. Er 
werden uitnodigingen tot bijwoning v~n de Conferentie 
verzonden ään 63 _lM;deli_jke vakverbonden en andere nutio
nale vakbonden. 

Uit het later voorgelegde rapyort van de ~~!.99f~!?E~~= 
~~~=29~~~~~~-bleek, dat op de Conferentie aanwez ig waren 
261 afgevaardigden uit 53 landen , vertegenwoordigende 59 
landelijke vah~erbonden en· 28 andere organisaties, bene
vens 33 ve~~~g~nw~ordigers van 13 Internationale Beroeps
secretariaten. Bovendi~n- waren 4 afgevaardigden van het 
Internationaal Vakverenigings- Comi tó van Vrije Vakbonden 
in Bal-lingschap ·aanwez ig. In totaal v1aren meer dan 48 
millioen-leden van vakbonden op de Con::·erentie vertegen
woordigd. 

Het Internationaal Arbei dsbureau wus vertegenwoordigd 
door J .Schuil en de Or ganisatie der Verenigde Naties door 
Mr . Smith. 

In de discussi e over deze Verklaring van de Voorberei
dende Commissie kwam het vraagstuk der uitnodiging van de 
Christelijke organisaties opnieuw naar voren. Besloten 
werd hierover niet verder te discuteren , doch eerst het 
rapport vun de Geloofsbri even- Commissie ~ te wachten. 

Hiermede wus de eerste conferentiedag :!;en einde . 

~~-2l-~~~~~~~!~~-Y99E_~~-Y~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
Y~-~~-29~!~E~~~~~~ 

Op Dinsih.'"!J"_,_.29_N..o.Y..el!lb...e.r_~9E-.9_maakte deze verkiezing het 
eerste punt van bespreking uit. 



Fine':; · .. crè. 
t vt Voorzitter v an 

- ··- -··-

Tot V:i.<-3 - -~f c-~~:- !-~:;. .. !; t. ··-: .-: -~. e-r.. dc.2rop gekozen: ~.:..~B~E~~ 
( Cuba), ~=-~~ ~:.:-·~~~·-: :·.: ·.C:JJ ~~···::~~' -) t:"l ~:.~.:.~9-~~ ( Barbados ). 

Ver.vol r;Pn s ·.·:er .:. ~~~:~~~~~ :11et çJ.gemene stemmen tot Se-

creto.r i s vc"l de Co;.l . .:: err.;~_"ci;;: geko;.e!î;··-
Dae.rop ward d-:; g ;;E ;:~::::=-:~~:~2~~~.?~.~~ benoemd, wo.arvo.n 

Q~~~~E~:}~: ~l c.lccl 'l. .~.tmu:::d.-;:t -:: . Vo.n dez e Commis sie werd vlug 
en goed v1arlc ver:!..o.ngd~ o:.1C.D.t à.o.arv o.n het vlotte v er loop 

der 
ConferPn-'-i 0 r -r'hO.''i1.-el·i -i',· \j' ''"'-. • .. - V--. (.... --- · · ( I \. !, ~,;.A.):} , 

In d.c ~:v:r.·· . .-c: -:;<:::r..c: :.;o1:-. )::on ~~~2~!~P.E~~'Y~~::22~~~~~~ 
VJO.S Nee.' o~·" .- "., ,, l ' . , ,". -'- 'IT"''' • • • .,.. , -,·;.·r.o""d-'Lgd 

-- ... . .. .. ~..:..... -- - _, .J ~ x; J.. \ '-'V .... ·- .. ..... .. • . 

- r --·- - •~ , , . 
"' .... doo:- Tc 

b ) de Ihe;". r '-,' <" :-::- . ::-.· • .:•: ,r,:J. à.e ~.Leu..-:Je International e, ---· ·--- ·-- - ·-· -· · ·-· . . ·-- - · -- ----- ~ --- -·. -··-· ·- -- -·------ - - - - ----
.;n--r "''t (\-; .:> r l - ( , ., . • . ' ~- r ..... t, ,-... , 4 . ... _ _, _ _ -.: .. · : • .::- .... : . 

c) de 1-:t ".o ~ ~.J I"' ) C r".. '.) · :~ __ '-: -.:·. --:;:i.<•:!'l.O.lP- Bet'OC-pssecret o.riaten9 
' ....... - ·- . ... --- -_ .. . -· ' -- -~' - ---- ·· .. .. -.. ___ .. _____ --.. --------------
0\i c· _ ; · - · ; · . J =- ~- '= .: '. l~-~ ~. ··~ .I':::::~, 

10 Voor b ereidende Commis
cl.~. e ho.e.r verstr elct vJe.rd 

0
., 1"" c . '1'( r c · l ·'· ' (' - · _ , 

' ... / , • ~V I....- - ,; • - - . .,.; J . ~ \ .;:, •• 

s t ellc:L \' :' .. L; ; '.-~: ' ; r•". , 

(',..,;~-' '' ··r: ' ·te yorvullen door net op
•:n:?.::- ··:•i " d~:: é1.o0l :st cllingen t _ot uiting 

-;_.ntTiTüllg m.et de wensen en de 
é:1_,~-.ï.lS te lw;nen t ot de opri ch

;_":3n :i.so.t'le , \~Ja.arin de vrije 
,:·.::.ö.:m ::ijn cm de be langen_ van 

~r ·r ... u :u. s'Jlida::""it ei t t e v er -

. ...... -···- .. , 

t
.; .,..g .,,..,. ,.1 ..... ~.. .._ ·'- , ---y· - .J- - ""'\'" . ......... . ..... " -. ·'· .:. - - . . ': ~ -.... 

ve.kbo'nél € . .1. , :::- :; . ·J·· · " · 
- . . \. • _ _ .,.j 

sterke::.< D~oY::.:·. ·'ü ~. lè. ~ <?:. ~le.::.:- ~ ; ::.-- ~-c.~r',;€'" .. J..jk :9leidooi- voor de· on~ -· 
ai':':lan,:;.: j ~-:.lv Lel -\ ,-t.Lè -_o · ··- ~· ·· :. .. ' .. :--,,!1 ·bun vri jheïd van 
hDJl.•'.e l ' ;1. • . - " • ·-- .:. · ; · · ·r~_r-:v; -~~int5cn , ten opz ~c-hte van 

de vJc::l~::·'v .:r" ( ·.f.. .~r-: :·.:- .~._Fr 1. :.:-- :::x. ':i:i .j stel de de politi ek van 
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de totalitaire regerin.sen en van het \7. V. V. aan de kaak en 
na een overzicht gegeven te hebben van het Ontwerp- Statuten·, 

verklaarde .. :hij . ., _ . ~Q..ä.."t het .t'ngel se Vakverbond , hoewel niet .. ...... .. ·- - .. .. 

geheel voldaan over het O)l_:tye.rp-Statuten , hoopt deel u i t 
te oakerr-vD.:l do Statuten:...Co~rnissie on te kunnen medenerken 
aa11. het tot stand brengen van Statut en , di e het vertrouwen 
vo.n de Confci .. cntie zullen ho,obon. :: 

In zijn rede ov·er dE: EE~~~~~~~-~E~~~§~!~~~ verklaarde 
~~E~E~ o. a ., dat 11de arbei dersorganisaties in een groot deel 
van de·· \:vereld een behoorlijk l evenspoil voor de ~verleende 

klasse hebben weten te bereiken; ~~~~§!;~~-~~~~E!!~~9: i s i n 
een,groot aantol l anden niet meer utopie, doch ~erke li jk

heid . De arbeidersklasse i n een ander cleel van de ''·' ereld 
heeft echter dit punt nog n i et bereikt er- zonder de actieve 
steun van de meer beguP~t igde arbeiders in de meer v oortge
schreden l anden ,zullen Z €) niet i n staat zijn een krachtige 

vakbeweging op te bouwèn. Daar hoersen lage lonen, l ange 

werktijden ·en ontbreekt sociale wetgeving . Van vrijheid van 
. . 

organisati e i s dikw i jls geen sprake . De Conventies van het 
Int ernationaal Arbeidsbureau worden di kwijls niet gerat i 
ficeer d o~ slechts halfslachtig uitgevoerd. Om deze redenen 
heelt do nieu·:1e wereld- organisatie t ot :t;aalc , de vakbevveging 
in die landen de helpende hand te bi eden. Dit kan op v er-

. . 

schillende manieren gebeuren~ door directe financiële en 
morele steun of door hot oprichten van regionale organisa
t ies, daar waar dit nodig blijkt . 1

; 

Na gewezen te hebben . op_ Q.e. somenwerking tussen do Scan
dinavische l anden , .. de Benelu.x- landen, de regionclo so.men
I,Jerkl.ng b innen het kader vru:J, het Europees Herstel-Pl an en de·· 

Inter- Amerikaanse Arbeiders- Federatie , stel de ~~E~E§ de Con
ferentie v oor, Art i kel VII van do Sta iMten i nzake de oprich 
t ing van regionalo organisaties ao.n te nemen en het Uitvoe
rend B.estuur ep te dragen, zo spoedig mogelijk dit vraagstuk 
te bestuderen. 

~~E~E~ herinnerd0 er verder ao.n , dat de n ieuwe Inter
nation::üe een vD.kbevJegingsorganisatie moet zijn en g~~g __ :QQ!~= 
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tieke ber10t:;:..ng. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien --------- . - ~.... . 
van de re~ionale activiteit . 

Het tct:::-e!~king tot de E~!~~~~~-~~~-9:~-.!g~~E~~~.!-~!!~1~ 
~~E2~P.~~~~!.~~~E~~!.~~ verklaarde !S:t!E~E~, dat ""het pro
bleem der ao.n::luiting van de I. B.S . bij het \7ereld Vak
v erbond een der f~ctoren nas , die tot de splitsing geleid 

hebben." Hij vlas er e.?hter van overtuigd, dat de nieuwe 
Internationo.le een tevredenstellende oplossing zou 
vinden. 

Nn. de an.ndacht-· ge~estig'Cl te hebben op hun grote erv.::t

ring en op het feit, dat de I.B.S. steeds getoond hebben, 
hun to.ak -roJ.lcomen te beheersen, zei hij erop te vertrouwen , 
dat 11 een ~C':l.· de eers.të ~~e~kzaamhede~ van het Bestuur van de 
nieuwe Internn.tion~le zo.l zijn, in overleg met vertegen
rJoordigex-s 1.re..."l de I "'3 . S. een pregram uit te werken voor 
deze SD:::l·~·a;.re..:·kiD3. A:!:'tikel VI vnn de Statuten beoogt, dat 
de I.B.S, i'l het Uit;.roerend Bestuur en in de Algemene Raad 
verteger.\O}~~~gd zullen zijn en dat ze ook afgevaardigden 
naar he~ Ci~~~0s zullen z ~~aen . Zij zullen in deze lichamen 
met .:'O.r~C:~:,evr;.:rle :-··~em ;rertegenwoordigd zijn. n 

Kuper.:: V~-'r~:::L:.l:~-:::'d ·3 er-van verzekerd te zijn , dat "het op 
deze \'Ji,j~c ;r.' <:el:: .j): i::. 9 een vruchtdro.gende somemi/erking t ot 
stand te brGn•:,;.;m, wo.n.:roij tegelijkertijd aan de Beroepsse
crotar:..o.t'"-:n e<:n ~7 0 grcot mcgel ijke mate van onafhankelijk
heid gewo.o.ro~rgcl ·~1ord~. 11 

Vervolge:.1s g:;_ng de. Conf:erentie over tot verkiezing van 

de ~!~~~~~~·..::2~~~~~::~§:· wao.:!:'-:an P.~.~J:!! tot Voorzitter en 
2!9-~~È!'~: ~~ t::-t rn.ppci'~ceur llJer-den gekozen. ~~!'~~ maakte van 
dezo CoT_r.:"_;:<:;·~e ceo1 u:;.t, y~-~.2~!!§: werd eraan toegevoegd. 

Dcz.0 .::: :::..;.j_ss:ï c 1:'::::-:::t ~-} dag vergaderd. Ze moest een· 
zeer grcc-:- 'i~:.-:;o.J. a::~::..2e:n:e ... 1ten onder:-oeken. Verl!).eld mag 
1,11orden? r:8::; de a.ue?'ld.enenten ~:211 het N. V, V. voor een groot 
deel in. d.o s~.;c.tl-;.te~ -:clan •.rerworlct . 

Op C:.o: _··_-.:.:.:··.·;:. -·::-.:-. :::_:,:::_'2E§! volgde een algemene ~is~ 
cussie. ~;ca:;~:l'l de bei0.e :;>1.·oblemen no.ar de Statuten- Commi ssie .. -- ·. -· . 
verrJOZC:ll ~70'!'clO!l ov~ G6"1. d~fini ticî standpunt vast te leggen. 

....... ~--·- :_.. ........ 



In d·e algemene vergadering gaf .!!.'~.!~~~~!:~~~ van het 
Amerikaanse Vakverbond (A.F . of L. ), als inleider van dit 
punt, een overzicht van de algemene economische toestand, 
wa.arin c.l.e wereld op di t ogenbl ik verkeert . Hij stelde ten
slotte voor d9 vol gende maatregelen vast te leggen in het 
Sociaal on Economi sch Program van de nicw.ve Intornational e g 

. . 

1 . verhoging van de productie en investeringen ~ als mid0-el 
om de levensstandaard van de arbeiders der gehele werel d 
te verh0,;5en; 

2 . socicle zekerh8id voor de arbeiders onder democratisch 
regiem, •?aarin de arbeiders ·\Tij zijn en zich kunnen 
organiseren voor de verdediging en de bescherming van 
hun economische en mensenrechten; 

3 . onderzöëk-nQar, ontmaskering . en afschaffing van d\'Jang
arbeid, concentrati-ekampe·n, militarisatie van de arbe·iö..~· -
zoals toegepast i n Rusland en Oost- Europa; -·· 

4 . grotere u.i't.b!eJ:.di .bJ:? van eco.J;loin.~,sc~~- samenwerk~J?.g tu~sen 
de landen en unificatie der economie van de verschillende 
landen , op regi onale of continentale basis 7 eventueel 
l eidend tot het tot stand komen van een ware economische 
samen\!erking der gehele gerel d; 

5. versterking van .de i;(lvloed der vakbeweging en economi
sche medezeggenschap; v ertegenwoordiging van de vakbewe-

·gipg in inter nati onal e organisaties , a.l of niet opge
bouwd op regeringsvert.egenwoordiging~ zotl.ls de U.N, 0,? 
het I,A . B ., . ~et haar nevenorganisaties en commissies; 
clit moet oen der voornaamste f uncties van de, nieuwe 
International e zijn. · 
·Hierop volgden in de Çonferentie de . redevoering~n en 

uite0nzettingen van-verschil lendv afgevaardigden over de 
toestand in hun eigen land , mede g8zicn· in het licht van 
r.'Qt op cl.o Conferentie naar voren vms gebracht . Vele afge
Vé:'.D..:i:'dig<.~cn van koloniale en h.J.lf- koloniale staten en van 
kl eine landen van Afrika , Azië en Zuid- Amerika voerden het 
~-..oorc,_ , Zij uitten allen hun blijdscha.p over het :':'eit, dat 
d::::ze Gonfer cnti e pl aats vond en da"c zij erao.n konden deel
nemen , .:"..a.rbij zij de wens uitspraken, dat de nieuli\le Inter-
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nntionale hun alle steun, die zij-:z.ozeer be.}!oeven, ~al -·-.. -·--·- -·· ----
varlenon, opda~ de arbeidsvoor~aarden in hun land ver-
beterel en het o.lgeineen .J..evens.p~Jl. verhoogd \"lOrden. 

De ~~~1:-~~~E-~~=~.2~~~~~~ bracht haa;--eerste-·vcrslag·-· 
uit s wa::trin mededeling 1Nerd gedaan van de o:r::>:tvangst van 
drie sympathie- telegrarrnnen en ·\·Jeil.. van de Griekse zeelie
den, van de Bedienden--organisatie van Colombia en van 

. . 
het Griekse Vakverbond . In .het laatste telegram werd 
tevens medegedeeld , dat de Grïekse afgevaardigde , Makri s, 
later zou aankomen. 

Behalve enkel e ander e punten van mindor belang , wer d 
in het rapport vermel d , dat de Commi ssie had ~esloten9· 
de resolutie inzake int~rnationale ~conomische samen~er
king , ingediend door het N.V .V ., te verwijzen naar de. 
Socio.le en Economische Çommissic . 

De Conferentie koos daarop da leden voor Je ~~~!~!~ 

~~-~~.2!!:2~~~~g~-2~~~ê~~~ ' waarin Y§:!:!.l!~~!~g zitting had met 
~Q~§~2~~~!: als plaat?vervonger . 

De: Q-~!.2~~~~E1:~::~~=2~~~.ê.ê.?:~, _waarin !!!!!:~2!E-_~:y:~~ 
(T.U.C . ) Voorzitter en rapporteur was , legde eveneens ho.o.r 
eerste verslag voor. Het hield o . a . de volgende ·reso l utie 
in~ 

"Dat de Christel ijke No.ti enal e Vak.centralen, diG nog 
niet u i tgenodigd zi jn, aan deze·Conferentiç; deel te nemen , 
m-aar die aangesl ot en zijn bij de Christel ijke !nternatio
no.le , ui tgeno.di gd wor den , de hui d i ge Conferentie en het 
Constituérerid Congr ès bij te ~-Jonen met· vollvdi_ge en ge l ijke 
rechten en pli chten. 

m-.:t dien verstande , da·c z{j , zoals de andere aangesl oten 
lichamen , v66r het volgend Congres , dat binnen twee jaar 
gehouden zal v1orden, het principe zullen aanvaarden en 
uitvoeren; dat slechts aansluiting bij 6én internati onaal 
vakvcrbond mogelijk is.~· 

Hierbij zij vermeld~ dat het standpunt van de Nederlandse 
delegatic ~as, dat ·uitnodiging var- de Nederlandse Chri steli jke 
organisaties overbo~ig was ,. daar zij toch niet v~ plan zijn, 
zich bij J.e nieuvJe Lrit-ernationalc e.an te sl·uit.en . Dat de dele
gatie, di..; hat N . V.V. vertegenwoordigde, een soort van veto
r~cht zou gebruiken, om deelneming van de twee Nederlandse 
Christ~.:lij1;:c vakbandsorganisaties aan dit Congres te verhinde-
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ren, nerd vunzelfsprekend _ _vo.J?. de hond gewezen. 

De'§!at~~~~=9~~~!§~!~ vGrgaderde de gehele dag . 

De §~~~~!~-~~-~~~~~!!!~~~g~_QQ~~~.§~!~ begon has.r :-Jerk
zaamheden en .behandeld~ de verschillende socio.l.e .. en _eco

__ nomische eisen, . die d& grondsl ag moesten vormen van het 
rapport , dat aan de Algemene Conferentie uitgebracht moet 
'NOr den . 

'DG Reglements- Comnissi e kwn.m op deze do.g tvJeemaal 
.. bijeen ;;~~-d;-b;h~~d~ÏÎ~~-van vers~hillendè binnengekomen 

mededelingen~ een v'erzoek om aansluiting van de Vrij e Vak
·b'onden in Ballingschap en enkele andere punten vun m:inder 
bel angrijke aard. 

Voor het algemean debat in cle Conferentie waren r s 
morgens nog 32 sprekers i ngeschreven. 

~~~~!~-~~~~~' Voorz i tter van het Amerikaons Vakver
bond (A .F . of L.) en ]~!~~-g~~!g~~' hoofd van de C.I. O.
dclega'tie' ( Congr es van Industr~e-Orgonisaties) spral{en . . 
beiden de Conf·erentie toe . .. 

Green gaf daarbij een_óverzicht van de toestand in 

AmerÜca en verklab.rdè , dat ~~.Am~rika een vriJ iand is 9 wao.r 
geen concentratiekampen bestaan , noch gedv1ongeil arbeid en 

r.'o.or Gen ni~uw systeem vdii·
1 
èocia l e wetge~ing en sociale 

. . . . i 
zekerheid steeds moer u i tgebreid wordt ten gunste van 

voortdurende verhogi ng v o.n het levenspei1 . 11 

1'Geen enkel lc..nd ken ~!elvarend blijven in éen verarmde 
wereld. D::t.TI'om heeft de Amerika011se vakber;~gin~ op cl l e · __ 

mogelijke nanieren de uitvoering vun het No.rshall- plo.n 
gesteund, terwijl ze ' tevens volkomen nedenerking verleent 

voor de uitvoering v2n punt 4 van het Program v~ Presi

dent TrumD.-'1'1 . 11 
: 

;:··lij . zullen onze techni sche kennis en inc1.ustriële 

nacht gebruiken on de zwakkeren te helpen , maar n i et om 
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hen te exp:)..oiter en. Het is nocli g de Z\·JoJc..l{eren st~rlcer t e 
n D.ken, -.1e l v:::trender en volkomen vri j <:>.ls s ouver a i n e, on
c.fhc.nkelijl~o 1.-:mden, die c.lle d~~<7eret ischo ·röch ten ·· ·-----

genie t en . ··• 
Reuther sprn.k ongeveer in dezeTf"ci.e geest . . Hij verklc.o.r-
------- ' de o . c..~ "Wij moeten _onz_e. p-reblé:r:ton · i-n :r\.nierikb. z"ódanig op-

lossen, dat cl:o:o.rdoor de . vrij c volkeren van c1o wereld ge

steund worden bij de oplossi ng v an hun economische en 
sociale problemen . De .Amerikc.o.nso volcbeh'eging werp~ commu
nisten en fo.sc isten uit; ~1ij ver1ïJerpen elke vorm vo.n tot a

lito.risme , dat :1ru1 cle arbei der§. ... eç_o:o.omische z-ekerheid b~
looft , ma:::tr hun daarvoor i n de plá~ts geestelijke en poli

tieke slavernij oplegt. :;{ij o.anvaarden evenmin de v.:tlse 
beloften vo.n het reactionnc.ire en socio.al onvero.ntwoorde
lijke Wa llstreet- kc. p i tnlisne . · .ïj moet; en ·ons verweren tegen 
de reactie ven r echts i n ·:;c.llstreet en tegen de r e:::.ctie van 
links , de corn:lU!listen ~ ·.ïij geloven niet, dat er o.lleen maar 

een keuze gedaan kan worden tussen Sto.lin en de .Sto.ndard 
Oii . Wij kiezen c1e democrc.tie , na~~n _de volkeren kunnen 

strijden voor vrijheid en~ b;;~~cÏ~., -· 
"Het ·.1 . V. V. moest een soort i nternationc.le politieke 

unie \'~orden-, ten di enste van de polit:lel{e doelei nden vo.n de 
' Sowj et- Unie . Het is da~om. absoluut noodzo.kelijk , dat wij 

hier een vrije , democratiscp.e, i nterno.t ionale vokbewegi ng 

tot stru1d brengen .• 11 

11V!ij zijn het volkomen eens met de hulp aan economisch 
oinder ontr1ikl{elde l anden, zoals deze is· omschreven i n punt 
4 van het Program van· President Truman. t7ij zijn echter 
niet een onderdeel van het State Depo.rtment , maar een vrijè' 

v c.kber1eging . '1 

: 1_.;,ls wij onze kleine geschillen v er geten , dan ltb.n deze 

Conferent i e het uitgangspunt zijn van de verrJezenlijking 

vo.n e en wereld, vJao.rin r-1 e in vrede, T!lenswaardigl:ieid en 

zekerheid zullen kunnen -leven." 

• 
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Vrijdag 2 December 1949. 
--------~---------------

De §~~~~!~-~~-~~~~~~~~~~~-2~~~~~!~ , ~aarin y~~~~~!~~ 
door ~amsteeker vervangen werd, da~r Ver~eulen v9or een ---------- . . . 
dringende bespreking naar Den Haag vert~ekken moest , 
rmarvo..ndaan hij Zaterdagnorgen weer terug rms , vergaderde 

verder en zette de discussi e over de verschillende pun
ten , die de~l uitmru{en van het Sociaal en Economisch 

programma, voort . 

De ê!~~~!~~=2~~~~~~~ v er gaderde de gehele .dag . 

In de Algemene Conferentie voerde een groot aantal 

afgevaardigden het noo?='d en gezegd r1.ag ~Jvorden~ dat de 
pFoblemen , waarvoor de vakbe~eging der gehele \~reld op 

di t ogenblik geplaatst is , van alle kanten belicht rJer

den. AllBn hielden een vurig pleidoGi voor de t otstand

ko!!l.ing van de nieurJe Inter.z:1ationale •. 
~~-~~~~~ was een der sprekers . Hij gaf een algeaeen 

overzicht van de toestand , waarin de Europese vakbe~eging 

op dit ~genblik verkeert . Hi j vcrklaarde daarbij , dat het 

gemeenschappol i j k probleem der arbeiders van a lle l anden 
v~ms , de vrede te handl:laven , en he·t; had geen nut , dacht 
hij , te spreken over welvaart en verbetering van de ar

beidsvoorv~aarden , al .s men de wercüc1 niet zou kunnen be

vrijden van do vrees v oor oorlog . 
Hij brandmerkte het r egiem von Franco en verklaarde 

ten ao..nzien van Duitsl and, dat het Ruhr- probleem mede een 
dèr grootste problemen i s , vmarbij hij ervoor waarschuFJde , 
de Ruhr in handen te l aten vallen van de kartels en trusts . 
Hi.j nas van meni ng , dat d e Ruhr beheerd moet worden door de 
Duitse vru<bonden, nadat deze hiervoor de nodige waarborgen 
hebben g"egeven. · 

~~!ç!~~ (van Dui tsland) voer de hierop aan , dat de 
·Duitse arbei ders alles zullen doen \"JO.t in hun vermogen 
ligt , om de democratie te handhaven en te versterken, maar 
dat zij hiervoor ook hulp nodig hebben. Hij beschuldigde 
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de k.::..pitalisten van de '7Psterse geallieerden ervan, de ... .: . .:_ . . ..... .. -~ ·- - ... 
Duitse kapitalisten te s~eunon in hun pogingen, zich te 

verzetten t ee;en éJ.emo ?~~~ ~~~J::~- ?.~.!2!~2.~ ~ .v?J?. ... 9:~ .. -~~g:u,~_i:;,ri e . 
·Pas;-~;~- Trl"l:'." (ven h8t. Spaensr Vo1cverboncL.ir-. B.Q,l ling-
----~ ·· · ~· --·· .... - ... ... .. .. 

schn.p) verld:::.cu-de van ne:c.ing te zijn, dat ··de · Franco-

dictatuur een bedreigi.:1g rms voor de hele. nereld. Hij 

deed _een beroep op a.lle v::>.kbonden, o::n Spanje te holpen 

bevrijden en do de:noc.!'at±e t e he:. stellen. 

In de ncuniddo.gzi tting vo.n Y~~~A.~~-~-!?.~~~~~~!:-~~~2 
'spra_1{ Oesterhuis zijn rede uit , n.ls toel ichting op de 

.__, __ :""""' __ .. ___ ,._ .......... -- -· -· .. , .. _ .. . - ... 
resolut:i_e inzake internationc..;.e economische samenwerking , 

ingediend door het N.V V. 

F~j nees hierbij op ~0t feit, dat 17de oplossing von de 
p.!'oble:!llen, d:..~ •roort-:,-1,..., :? ion uit de h~üdige onguns:tige eco

nomi sche si tu.~_tie , 'lT!logel:'.Jk gemo.olct wordt door de tegen

stelb.ngen, d.Le bestaan tussen het totalito.i re blok en het 

democratische bloks 1
' v1aarbij hij er de ao.ndo.cht op vestig

de , ebt 11het do cl vo~,_ de· Rus3en is door middel-"vaE.--·-ee:n.!. 

koude oorJ.og .:t-r·m.oedrJ en cl :.cnc:e te . doen voortduren, do.o.r 
d i t de meef~t YrPc'Jtbar"'! bo<lei!l is voor het communisme en 

zijn vij::'de colcnnes. ;; "D'.lidelijk is gebleken, b . v . in 

verband met het Ivlc.rshall-?lan , do.t de Russen en hun satel

lieten van plan wo.ren~ het vif. V. V. te gebrui ken als een i n

strument voor de verwezenlijking vo.n hun politiek, gericht 

op de verniC'tiging van we2: ~a.o.rt en sociale zekerheid in 

West- Ellro::;>ao· " 

"Aan è.e o.nè..err: -kan'7ï C'):J.::;-tatere:n, 1!7o , drit vele landen , 
inplac.ts van te s7rever: '!).aor een doeltreffende en goede 

samenwerki:J.g~ h'Wl ene:;:-t;ie YeT.'3::'-· ;~len door een eng econo
misch natj_onal is:J.e~ m3~ a~.:.; gevolg hcge tolmu.ren, het af

sluiten vM D...ati'r'~lo.le nar!:'7ïen en hanèelsbeperkingen, '7 

"Wij zijn v an mening , rlo.t het mee:r dan ooit nodig iss 
do..t de vakbGiiGg) . .ng-, .;o.c..tibr:.o..l zovie 1• o..ls internationaal , . 
ha.::tr u:i:ter:::c::: ~':":''.A<.:hü .:.J.c;;·~ ,.,. ""~cc;.t::crcn op economische acti

viteit, ~et hst :doel è.e VOO::'\ rtru:'dell t8 scheppen VOOr de VGr
Wez e:::llijkJ..nt:; e!'l (Ï.e· i.::...::ë.bc:n ?:'.e,; u·~r soc ia:2.e zekerheid. Daarom 

• 



qerkcn ·::e in volle over-tuiging nede rt::m de oprichting van 
ean sterke ' intern::ttiono.::e federati e van de arbeid, omdat 
zij een v~~ de sti~ulerende, motorische krachten kan eE 
moet zijn , die ons na~r e~n betere toeko~-;t· ~-ai ·leiden. 11 

-· 
11\1ij ~;.reten , d.::tt de _.a.r1;>.~iders van -Eu.':'opa het niet 

zullen begrijpen ~ dat ni ettëgenstäö.nde ·· de opri~hting 
vo.n de Europese Raad en trots het Marshall- pla.n net de 
da.o.ruit voortvlooi ende nul t i - l aterale overeenkomsten 

" - ·-' . . 
de politieke en ccononische eenwording · vDn 'Europa· schi jnt 

te zullen n i s lukken" Vlij zij"l echter van mening , dat noch 

regionale economische sonenéïerking ~ rroch ·1-tse.r.aJ.:iKf..t_L~- -:;::.;.:::; 

kan l eiden u i t de inpasse:~~'"'J.aQ.:rin Europq.. zich be-.rindt :· ·~~- · ~ · · ·-
~ ---- ..... _ - - ::. .. _ . 

dnt di t probleem niet slechts eea NederlandS' öf e~n-Euro-
pees , r.Hlo.r e ea.'!,;ereld,ro'·:L.ee.o. 1s .. 1

'. 

Aldus liJijzende op het grote riut ·v~'Yl·-±-rtwr..n.at.io.na;Le 
economische srunemJer1:ing en plan- econonie 1 verklaarde 
Oo.s.t.'eiJ1~~ê ervcm overtuigd te zijn, dat "alleen hierdoor 

.... ~ ... . 

de nensheid hoop g egeven kan Dorden, ooit die lev?nsstan-
daard en die ~ate van sociale zekerheid te bereiken 1 welke 

-de stand van netenschap ·en .. t:ee.:b..rüc~c.-en de potentiei e· eé·ö'..:.: ··· 

nomische hulpbronnen mogeJ.i jlc no.l<:en. u 

Ten slotte deed Oos·terhuis een beroep op de Conferent i e 
de resolutie v~ het N.V.V . ernstig in overweging te wil len 

nemen. 

4t ~~Q~~~~~~ (Secretari s van de CoÖrdinatie~Commissie van 

.. 

de I.B. S .). spr ak in nao.m Véill de International e Beroeps
s.ecret-a~i[it·ën.-·· ove!:' -~--ll'...ar.b.Q...uding van deze o!'gan i saties tot 

·de n,ic.u\Je Internationa:..e. F-ij zeide , 'ldo.t de I. B. S . ber e iel 
zijn een goede en per:lD.. -B:r:tïc · samenwerking te bevorderen· ~ 

en voegde hiera::m toe, do.t afgevaardigden van I3' ·r:·B~B. , 

vertegenwoordigG:nc1e cn .. -:;-;reer t\üntig milliocn leden , op de 
Conferentie aanwez i g ware~. Vijf I.~.S. konden niet aan de 

Conferentie deelnemen~ 

• 
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voor te l eggen n~ de Conferentie , ' . .'erd h i erop door de 
ro.pporteur Ol denbroek en de Secretaris van de Commi ssie -----------opgestelt en de juiste tekst der Statuten geredigeerd. 

De Socio.l0 on Econo~i schc Comnissie ver gaderde even-

eens de gehele morgen . 

In de Algenene Conferentie voerden nog enkele sprekers 
het ';/Oord over algemene ondernerpen. 

De SociQl e en Economi sche Commi ssi e ver gaderde de 

gehel e dag . 

De g~E2!~S~!:~~=Co~~.ê~~~ k',-.~ao in de loop van de do.g 
t·~-Jeenaal bij een. 

Ln da Algo~one CqnfGrenti e· voerden nog enkel e sprekers 

hot \"JOOl"d , naarnn het tvJeede versla~ van de ~~~~~!~~!:~~;:~~= 
Conmi ssi e behandeld \.erd. 

Nadat d.e ro.ppor teur , ~-~!:~~!!:_~~~~ , enkele toclichtingan 
op he~rapport gegeven had , en t0n slotte definitief vo.stge
legc~ was 9 nelke organisati es en of'gevaurdigden het r.::cht · 
hadden te s. tenmen over de Statuten en daarna o.o.n het Congres 
deel t e nemen , werd het r appor·c goedgekeurd . 

Hier mede wo.s tevens een eind gekomen aan he t algemeen
debat . 

In de n~iddo.ózitting van M~~!:da3_2_~~~~~~~~-~2~2 nePden 
de St~tuten voor discussi e aan de Conferentie voorgelegd. 

2!~~~~~~~~ leidde he~ rapport in , waarbi j hij o . a . zei de , 
do.t "de Co!:r1issie haar best heeft ged.J.an om i n de artikelen 

van d e Statuten zelf , ·i n de preambul e en i n de omschrijving 
v an de c1oelstelli ngen , ·cle wensen vo.st te leggen, die op de 

' Confer entie van Genève en i n de amendementen, i ngediend door 
de vllicverbonden , tot uit i ng gebro.cht waren. De Commissie had 
meer dru1 150 x:tendenenten noeten bestuderen en dikwijls een 
geneens chappelijke t akst voor ongeveer geli jkluidènde amende~ ·

menten :weten opstellen. In <loze Statuten _kan n.eP: allep vinden , 
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\."Jo.t do vrije vakbonden hopen te doen on te komen tot een 
krachtige In:tcrnationale, vochtend voor de democratie en de 
vrede, s:trijdend tegen toto.litarisme in .:ü z.ijn vomen. •· 

Oldenbroek vcrkluarde vorder, dat voor de regionale 
bureo.ux en cle rGlc:l;ies met de I. B.S . nog richtlijnen opge-

.. 
steld zouden worden . 

Het rapport Vru'l. Oldenbroek werd hierop net algGI:lene 
ste~~en aangeno~en. 

!~~~! stelèo vcrvol gons voor , eerst te stem~en over de 
prerunbule , daarna over de doelstellingen, vervolgens arti 
kel sgewijs -over de ei genlijke Statuten en ten slotte over 
het geheel. 

Do preo.nbule werd na een korte ~1~0ussie net o.lgcnene 
s temrlcn c.angenoTien . 

Inzake de doelstellingen vond 0en discussi e plo.atss 
wo.o.rbij echter geen O.<J.?l!lCrking op de Statuten gemo.oJrtï ,no.ar 
veeleer nadere toelichting gevraagd werd. 

Zo vroeg b.v . ~E~~~~~~' of voor ~e o.rbeiders van de l an
den , die geen zelfbestuur geni eten , dezelfde rechten ge~den 
als voor.die van o.ndere l anden , en de afgevaardigde v er 
klo.arcl..o daarop~ ?vAls dat zo is , dan zeggen wij: God zegene 
de dag , we..arop de nieuwe Internationo.l e werd opgericht .n 

!:.Q-§~2~~ ( It~lië) bracht de r1erkloosheid in Italië naar 
voren en wilde een specio.lo clausule opgenomen zi en over 
gelijke beh~delinó van Ito.liaanse arbeiders in het buiten~ ... . 
land. 

~!~~! onderb~ak hierop de discussi e en deelde medè , dat 
een vcrzoek van de Belgische Christeli jke organisatie aun de 
Confer~ntie-voorgelegd was , om deel te mogen nemen a~ d~ 
Con~orentie. Hij stelde voor, na advies van de Commi ssie vo.n 
Geloofsbrieven inge\""Jonnen te hebben , de desbetreffende orgo.
n i satie te laten deelnemen, hetgeen door de Conferentie 

. -·- ... ~ . 
goedgekeurd werd . 

Q~~~~~~2~~' antQoordende op het verzoek van Pastore , 
verklaarde , dat hot onmogelijk is, in de Sto.tuten een clau
sule , die alleen maar .voor _Italië geldt , op-te nemen . Deze 
kwestie kan op andere wijze geregeld worden . Het i s niet 



nodig deze zuik, d ie door ?astcre re~ds eerder in de Voor
bereidende Coomissie n3.C.X' veren \ïo.s gebracht , hier in de 
Conferentie opnieuw te behanJelen. 

De Conferentie v er~üe1·:.:> h:i.cr..;p het omendenent vru1 Ita
li'é net 52 tegen 21 s·ce'"1:Ien, ,~·ac.rna de do_elstell ingen ten
slotte met algemene ste~en aangenomen ~erden . 

Bij dG o.rtikelsge~.rij7Ie stenming vond a·lleen oen dis
cussie plaats over Art i kel VI, waarna de zitting geslo~~~ 
i:'erd. 

Daar het ni et r.ogeli jk rias ) ~~~~~~?~_§_~~~~~~9!:_~2:t2 i n 
het zittingsgebouw te vergaderen. nerd do discussic op 

~~~~.ê9:~tLZ_P-~~~~!?~!:-l:2:t9. voortgezet , 

Enkele ar:1endementen v;erden door de Conferentie met 
bijna algenene sten:2en 79r\""Jorpon~ waarna ten slotte de 
stemming over de Statuten in hun geheel plaats vond. 

De Statuten werden dnarop net. l!-6 . 380. 000 stemi!len voor 
en l. 300. 000 onthoudinge:.:l ( Yên ore;anisatics, die r;el voor 
aansluiting z i jn, doch de~e ~.er:=r~ door een congres in e i gen 
lêfid moeten laten bek~ac~ti5en) en onder groot enthousi asme 
om 11 uU.r à.es mor gens aangenomen, 

Op dat histori s ch ogc:2bJ.:..lc was het Internat ionaa l Ver
bond van Vrije Vakverenigingen (I.V .V.V.) opgericht en de 
wens van alle vrije , democratische en ·onafhankelijke vak
bonden , oen werkelijk vrij en der:J.ocratisch I:aternati onaul 
Vakverbond te s tichten , in vcrvull i ng gegaun . 

E!!!~~ dankte hierop de Statuten- Commissic en :i.n het 
b i jzonder Deokin en Olè.er.~.broek voor het belengrijke werk , 
da.t vcrricht was . en ve::-i(::;_ac:.rde de Conferentie voor geslo-, . 

ten en de oprichting VD.:l hG"G ~~~E!!-.9:~~9.!!~~~-~2!:!?9.!!~-~~ 

YE~;i~-Y~~E~~!g~~g~~ (I.Y.7.V.) een foit . 

(De Statuten zulJ.en door n.e Internationale Dienst 
van het NV •.- .. in het l~ederlo.nds vertaald worden , 
zoda.t ,_het 0"'."er:'08.ie: j_::;, hic·rop thans verder in te 
go.un. ) 

+ 



Op verzoek van- de v~öri:I. Ffêr- v;ärën de lar:.dan der diverse 
groepen bijeengekenen en hadden overleg gepleegd inzake de 
canè idaten voor het Uitvoerend Bestuur . 

Voor de ~~~E~~~-~~~~~~ vond onder leiding van ~~F~~~ 
een _yergadering.plaats~ ïaaarin besloten werd de vier l anden
groepen , die reeds j arenlang bestaan, te handhaven . Deze 
groepen zijn· Scandinavië ; .de Benelux- landen'l Frankri j k en 

~~~±~~; ~~~~~~~~Q~=2~~~;~~~j~-;~=~;~~~;Ë~~e~ . --------~---
Voor ètoz0 vi er groep.en moesten :vijf Cél.ndidatcn gesteld . . 

worden , net hun eers te en t\iJeede pl aatsvervanger . . 
Het. resul ta.a.t nas $ dat voor d,eze groepen. dG vol gende 

personen candidaat gesteld Derden: - . 
ê~~~~~~E-~~~ ~ '>( . :!~~:~~~ (Denemarken) , lid~ 

- ~!!'.§.~~ ( Zv-Jed.;n) , eerstv plaatsv er v . ; 
~~E~~~~ (Hoorwegen) , t\Jeede pl àä'tàV0rv: 

Èg~~~~~=~~~~~"T E.!g~~ C_Belgiö) , l i d? 
.... 99~1i~E~~_!~ (Hederl d) , eerste plaatsverv-.'; 

- ~~~~~ ( Luxo"Jburg) t t·.Jo..-è.e pl aatsverv. · 
E~~ELI!~~~~ :- :!~~~~ CFraD~rijk) , li~ . 

x_· 

-
~~!~~E~~~(Fraru~rijk) , eer.ste pl aatsv erv . t 
~~~~~~~-~e~~~( Spanjo) , tweede pl aatsverv. 
~~~!~E~ (It alië), lid; 
Q~~tg_! ( Ital i ë gro ep Saragat), 

eerste p l aat svcrv . ; 
( GriEllcenl arfd) , tweede plo.at sverv . Makris ---- -·-

~~~!~~~~~2~QQ~!~~~j~-~~-~~~!§~E~~~l 
~~~~.!~E · (Duitsl.:md)', lid; 
!!~~~~g (Oostenri j k) , eerste plaatsverv . ; 

- ~S:E~Q~~~g~ ( Lt'Jitserl), t\Jeede plaatsverv. 

+ + 
+ 

~e~~~~ap,~~~9:~ö_'Z_;Q~~~~2~E-~~~2 kvmm het Eerste Congres 
v.:m hét-·Irrternati onaal Verbond vlm· :V-rije Vakvereni gingen 
( I .V.V.V.) voor het eer st i n zitting bijeen. 

Bet ~~~~~~-E~!, dat he~ Congros moest bcho.ndel en r -was 

~~-~~~~~Q~~~6-~~-~~~-~~~~~~~~-~~~E~~~E~~ ' waarvoor t~ee can-
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didaten gesteld waren; ~~B~~Q~~2~~~~~ de Algeae~n Secre
taris van de International~ Tr~nsportarbeiders Federatie , 

en ~~~~~!-~~-~~~~~' van het Algemeen Belgisch Vakverbond. 
~~j~~~, Algeneen Sëcretàrïs van het Algemeen Belgisch 

.V~~erbond, verklaarde echter, toen dit punt ter sprake 
kwru::J., dat het A.B.V . de candidatuur van De Muynck terug
trok ten voordele van Ol denbroek. 

· Oldenbroèks ëand.i d.atuur .. ~verd van ·alle kanten gesteund, 
net he:b resultaat , --dat· 'hïj ·niet"-alg'èmene stemmen tot-· Alge.;. · -· 
meen Secretaris van het I V.V.V . werd gekozen. 

Wij vli l len ni et nal aten , Ol denbroek ook op deze pl aats 
nogmaals hartelijk te f el ici teren en hem succes toe te 
wensen bij de vervul ling van deze moei lijke, maar eer~o lle 
taak . - -·· · · - - ·-· · 

.9~Q~~ÈE~~~ dankte het Congres voor ·het vortrouwen i n 
hem gesteld. Hij beschouwt zi jn verkiezing als een grote 
eer t hoewel hij het betreurt, een internationale organisQ
tie 7 waaraan hij zo lange jaren zijn krachten heeft gegeven , 
en waarin zulk een goede geest en kameraadschap heersen , 
te moeten verlaten . ------- · 

. Hij verklaarde tevens , geen opdrachten van onverschilli g 
welke organisati es te zul len aanvaarden of uit te v oeren, 
doch zich stri kt te zul len houden aan-~e uitvoering , naar 
eer · en geweten , van de besluiten van-het Congres , ~e Al ge
nene Raad en het Best~ur . 

Hierop bracht ~e :r?B.pp.o~.t.e~r.·. van-.de. G.elo_afsbri f3V_en- . _ - ' 
Commissie een kort ver·slag uit. Hij deelde mede, dat afge- 
vaardigden aangekÓmen waren ui t de So.o.r en uit Griekenl and. 
Ook Ilg , van het Invernati onaal ~eroepssecretariaat der 
Metaalbewerkers , '!JaS gearriveerd. Hij stelde voor , deze af

gevaardigden aan het Congres te laten deelnemen, ~aaraan -
het Congres met algemene ste!!liilen zijn goedkeuring hechtte • 

. ,..._, - -·-

Vervolgens stelde ~!g~! het ~yy~~g~-E~!; g~--~~të_L· aan 
de orde . 

Tewson deelde hi erop mede, dat de Voorbereidende Com-

missie met algemE?~~--~~~~~-~- -~~orstelde , :&ussÈü al's z. et el 
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van do:: nieuwe Internationa le aJ.n te •:Ji jzen. 

Do.o.r er geen tegenvoorstellen- 'CX...:n , besloot het Con

gros net algemenc_ stem:wn , dat ~~-~~~~!-~~-!?-~~-.!.:..~_Y::..Y::.. 

_?;~-~!:~~!:!~! gevest i gd zal zijn. -·- ---
Finot en Majoor ver-klao.r·èl:eri· dàm7na , dat het een grote ----- ------ . . 

e~r voor hGt Algenee~ - Belgisëh Vo.kvcrbond is, d~t de zetel 
vo.n het LV V.V. in Bel g i ë gevestigd zo.l ~-Jorden ,en beloof
den ·hot Verbond in --Üb~~-i~~u.t i nterno.tionala gee~t all e hulp 

te v erlenen , di e ~et ~ enst . 

Ho. de v a.ststêliing vo.n çle z ete_l volgde E~~~-2 : Q~-~~E= 
ltiezin~ vo.n het Ui t vo cr cmd Bestuur ~ FJo.o.rvoor i ntussen alle 
-----------~-----------~----------
l CUlden hun co.ndido:ten bekend ho.dd,:;n gemaakt . 

Het Congr es lwos net c.lgemone s ter:11'1en dez e candiü~ten 

t ot lid , respecti eveli j!c eerste en t\.'eecla plo.c.tsvervangend 

lid , va.n het Ui tvoer end Bestuur . 

Hvt Uitvoerend Bestuur bestaat uit 1~ leden , vma.r;nn: 

5 lc~~~ vo.n Euiopo. , net hun plo.o.tsv~~angers9·hiervoo 
------------------- genoemd1 . _ 

1 li -:.. va.n Afri~l-- Gró.nt?- ~~~c Rozëmont ~n_Sp.ull als 
---------------- vërvänger~ 9 ' · · 

3 l edan vo.n Azi ë en het Mi dden-Oosten; 
------------~-~--~-K;t;:-nct-Liang-Yung Ghang en Chun Chin 

I • Enn- o.ls plaatsvervangers ; 
- •-,sen , net Miss Kar.a. en ... Fernando "O.ls 

_ 1 pi'ä.a.tsverva.nger áf' . 
' - - Hedayat, met El Mo.sri en ··Pissa.s o.ls 

piää~svervDngers; 

~-~~9:~!!_;::~-~~~~~=!3~~!~§.-~~~ ~ . i 
X~' ~ Deo.kin~ net Do.~c Anno ughlin enEvans 

äis-piaatsvervw..gcrs; . _ . .. .. .. . . ... --
7\l.,::f•- Tm1son, net 0 · Brien ·én Sir Luk~ FaDcet 

ä.Is-pi o.J.tsvcrvangcrs; • 

2 l oden van Lntijns- Anerika, 
------------------~-ÏQ~~~;-net Horneen Fidanza o.ls p~aats-

\ • vervangers~ 
- - !g~1:~~~ s net Mo.rcc.no en Rivera als plaats

verv.::mgers, 

4 l aden vc.n Noorcl- An.:ri ko.. 
------------;--~--~-g~~~~y, net 9.o.rey en Cop0 als plaatsver-

' ·-- . ---- ·-·- ·---vangers? · 



. 
Conroy, net Millord en Do· !ling als 
piüätsvervangers; 

······---
~- '-~
-I ' 

' ~:!:'~~!:!-' net Me::m.y en Brovm als plaats
v-cr-vangers; 
~e~~~g~, net Jodoin en Finlay als 
pl aatsvervangers; 

1 lid vo..n de '.7estindische Eilanden: . 
------~-------ï-----Ë~~d~h~;~-~ët-Critchlow en Alexander 

üis-plä~tsvervangers . 

• De Algem.een Secretaris, .212-5:!:!-ÈE~~!E , maakt tevens 1 net 
stemrecht , deel uit van het. Bestuur . 

'::•cr·""!"estigen er h i erb i j de aandacht op, dat , volgens 
Arti-kel VI (14 ) van de Statutens het Uitvoerend Bestuur 
uit zijn l!li dden een··-g·~b:(Jo6ité· ·van ? leden zal k i ezens 

dat geraadpleegd dient te '. ïOrden indien zich èxiugènd.e 

zo.kon vooreloen i n de peri ode tussen t r:ve vcrgaderingen 

van het Uitvoerend Bestuur. 
Bit Sub- Conité zal samengesteld-zijn als volgt 

~!!~ ..... .. . .... ~ . .. . .. 1 lid 
Groot-Britt~~~ië • • .• . . . 1 lid 

~~2J2.Q. 0 " • • • • • • • • e • c • • • • 

~~~~;1~.§_!9~!:?.:.~~- ••.. . . . -· 
N.oor d- Anerika ••.. .. •••• --- _ -:.;.-:.:. ______ .. ,. 

2 leden 
1 lid 
2 l eden 

Dez0 leden kunnen z i ch do.or p l aatsvervD.ngers d oen 

vcrtegen1iJoordi gen . 

Tot ]ggk.§g~~g!!:.91:~~E.ê - · wer den gekoz en: 
1 ~E~~Q~ ( Zt:!eden) en 

__ , ~~~~~E.§ C Fro.nkri .jk) . 

Hierop werd de zitting v-erdaagd. 
·--. ·--

Do~9-~Edo.~-~-~~~~~~~E_!2~2 (T\:,ecde Congresdag). 

Oesterhuis no.m. deel"-ë::-n ·cèn-zitti..l!g v::m. de Regle-
r:ent;=ëonni;;ie . --- · ·· -- ---- --- :. 

Y~E~~~l:~g vergaderde .net de Sociale en ~conomische 

Commissie . 

In de ochtenc1zi tt·i-n~ vo",n Donderda-g 8 -Deca'lbg;r 1949 

k11on. hot vraagstuk van de relaties met de International e 
-~-----·--~---------------------

• 
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~~~~~V~~~~~8~~~~0!~~ urm de orde. 
§2~!~ (Bel gi ë ) hield hiervoor de inleiding . 
Het resulta:::-:c v::m de .Qi_~r9p volgende di s cussi e. u~rd 

v~stgclCG1 i n een resoluti o, opgesteld door de Stututon

Co"mi ssie , die net óJ.ge·.:wne s te!:!;Jen werd aanvaar d en 

rJ.:tU' i n het Best uur genachti gd rJerd, spoe di g i n onder han
deling Jee treden net de I B.S. om te komen t ot een doel 
treffenct-=- sm:.wnwerlüng en nederlceri gG v ertogemwordigi ng 

1 

net r aadgovenûe sten, in ov or eenst emning met de r eeds in 
Genève door do Voorberei dende Comniss i è en in Londen door 
de I . B.S . getiite wensen. 

ê9.~~~~ (Internationaal Arbeids Bureau) kreeg hierop 
gol egonhoi u in naam van het Internationaal Arbeids Bureau 
eni ge sy~pathioke woorden tot het Congres te richten. Hij 
hoopte, en was ervan overtuigd, dat de ni euwe Internatio
nal e nauw. zal s~enwerken met het I. .A . B • 

. ~~~~~ ( India ) bracht verslag uit over de regionale 
s~enwerki.P..g , op de Conferentie ingeleid door Kupers . De 
St at uten-Connissic had een rapport uitgewerkt, wnarin o. a, 
werd voorges t eld reeds in het komende j aar voorbereidende 
naatr egel en te treffen on te konen t ot een definitieve 
r egionale sa!Hmwerking in di e gebieden, wao.r dit het· meest 
noodzruceli ···: :.::: . Tevens werd daarin van het Congres ver
langd, het Uitvoerend Bestuur op te dragen , zo spoedig 
mogelijk. hulp te verlenen aan de vakverbonc1en , die dac.ro.an 
het oe es t dringend behoefte hebben, en aldus een krachtige, 
vrije vakbeweging op te bouwen. 

Het rapport werd na een korte discussie. eveneens net 
alg enene ste:rnen o.ongenomen , --·--·-

!.!~2-QY.Q.~ (Perzië) diende da J.rop een protest in tegen 

Q~~~g~~~~~~-!Q_Q~-~~~~~-~~g~~~-~~~-~~~~~~~-§Q~~~~~~ 
~~~~~ stelde echter voor, hierop 's middags terug te 

konen en de vergadering te verdagen . 

~~~~~~~~~~~~Q~~-~-~~~~~~~~-~2~2~ 
Miss Hc.ncock (Voorzitter van de Reglements- Connissie) 
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steld~ ~~ het Congres voor, ~et vra~gstuk van de Q~~g= 
arbeid achter het IJzeren Gordijn aan ~et BestutiT voor te ---------------------------------
le.~gen. 

De Reglements- Conni ssie h~d bet protest in een reso
lutie vastgelegd, die net algemene ste··,·:-ton door het Con
gres werd aanv aard en via:,r in het Bestuur verzocht vJerd, 
deze zaak verder te b.:::h_anclelen. en te onderzoeken , op v1elke 
~lij z o gevolg zou kunnen ~-;orden gegeven non di t protest . 

Ook over !Ef:.!?:~~=§P~!?-.!1~ was een resoluti e voorgel egd , 
verdedigd door ~~~~~~~-~~~§§ . Een groot auntal gedel egeer
den heeft over dit prot l eep het woord gevoerd , waar bij 

e-llen het erover eens wo.ren , dat op geen enkele wijze hul p 
~oet Vlorden verleend ao....n Spanje , voor uleer de vrijheid en 

de democratie in dat land hersteld zijn . 
~~~~~ was een der sprokers , Hij zeide o . a . , dat deze 

zaak kortgeleden ook op een ondere plaats behandeld 1.'Jas , 
naar dat daar een groot aantal diplonatieke vertegemwor
di gers tegen stemde en du.s niet handelde in 0vereenstem
ming met de wens der vri jG vakbonden. Hij hoopte , da0 , als 
deze diplonatieke ver tegem10ordigers thans weer in de 
U .N. 0 . over deze kwesti e -moeten stemr1en , ze v;èl rekening 
zullen houden net ons standpu~t. 

Dez e resol utie werd eveneens met algenene stemmen aan
genomen. 

Vervolgens vond de ~~E~~~~~~B van de leden van de 

~~E'l~!!!~~-~-g~~S. plaats . 
Voor Nederland ~erden hiervoor a l s lid Oasterhuis en --------- . ----------

als plaatsvervangend lid ~~~E~~!! gekozen. 
De Al genene Raad bostaat op dit .ogenblik uit 80 leden 

en een gel ijk aantal plaatsvervangendG leden . 
Bij- de bohq:nqelJ_!f5 'IJ"Un. :dit ·pun""G lnvó.m een verschil in 

interpretatie van Artikel VI s ·.art1!.{el V ( 1) en Artikel III 

v<m de Statuten tot uiting , nan.r o.o.nl eiding van het fei t ~ 

dat Noord- Anerika geen plaatsvervangers aangegeven had 
voor. de leden van de Algenene Raad. 

Het Congres besloot, op voorstel ven E~~~~' hot Ui t-



voerend Bestuur t.j nuchtigen daze za::>.k te regelen, 
r1 :tarn a d.=: zitt i ng v erda:tgd ,, erd. 

YE~j~~~-2-~~~~~~~E-~2~2~ (Derde Congresdag) 

Op deze la.Jtste dag vru1 t.et Congr0s werd eerst een 
resolutie behandel d , \~Ja2-rin de 9:!~~~~~~, die in ver
schillende l anden van ~~!2-=~!!!~!: ;i;~Q. heerst , veroor . 
doelel IJ erd . 

H0t Congres verkl J.':trde zich solidai r net de lm?J.e

ro.den van de vakbeweging in die landen , die voor tdurend 
strijd ooeten voercn:-·t~gen ·de. clièto.tuü·r met het doel 
ho.ar te do -.:n vervangen door een democratische r eg.o
ring . 

·Hot Congr~s vcrklo.~~c verder, alles in het ~erk te 
zul len stellen o?J. de ~boiders van die lQnden hul p te 
ver·lcnen, opdat zij opnicu.·.· vukverenigingsrechten zullen 
v erwerven . Het ver oor deelc' . ..: dao.rbij tevons elk dictato

r i ao.l regiem. 
Ook deze resoluti e werd met c.lge11ene ste'T"len aange

noo.en . 
Hi erop v ond de-··buspraki ng pl o.ats .van het êS?~!~~-~~ 

~~S?~S?~!~~~~~E~~!:~-~~-~E~-~~~~Y~Y~ en een tekst van een 
Mnni fe s t inzalce deze e i sen. --------

Al s basis voor de di s.cussi e gold het rapport der 
Social e .. en Economische Com..rü ssi e . 

Y~E~~~~~~ heeft bij de vaststelling van di t ProgrQ~ 

zoveel in zi jn veroogen ~as getracht de gedachte , t ot 
uiting gebracht in de r esoluti e van het N.V,V . en door 
9~~!~E~~~~ op de Conf er entie verdedigd, in het Program 
te doen opneo.en . 

Verschillende afgevaardigden namen aan de ~iscussie 
deel , waarbij vo ora l de ver tegenwoordigers van de econo
~isch zwrucke~e.la.nden de hulp inriepen van de meer bevoor
rechte l o.nden . Een vertegen~oordiger van Cyprus , di e cr i 
tiek l everde op de houdi ng van Engeland ten aanzien van 
Cyprus en Gri ~cenland , vroeg geen l euzen , maar daden . . 



Het rapper~, inhoudende het _Progrun en het Manifests 

'.ïerd ten slotte net olgenene sten"'len o.angenonen . 
Het Monifest , dat o.ls een. saoenvatï:;ing beschound ........ 

ka.n r.rorden ~.~en de econo.!Jische en socio.lc ei sen·, - luldt 

uls volgt~ 

MANIFEST 

voor Vrede ~ Vrijheiû en Brood 

----------- ·--- ------

Arbeiders a l ler lo.nden , van t:Jelk ras of va.n welke 
geloofsovertuiging ook, arbeül.ers in fo.brieken , ·op het 
land en in k~~toren en van all e andere groepen , verenigt 
u in de rijen van het InterJ~tionaal Vcrbond van Vrije 
Vakverenigingen~ Slt:it u bij ons ao.n 0'"1 een \~erelè. t ot 
stand te brengen, ótJo.a::-in nen i n vrijheid en zekerheid 
kan loven en waarin vrede tussen de vol·keren zal heersen. 
Hiervoor strijden rJij. Dit V.' i llen wij ver1aerven. 

-· -·-· ··- ....... 

De taak waar .. \vij._voÖr stà.ari ïs; de- productiemiddelen 
' . 

van de industrieel ontwi kkelde landen té gebru±ken·voor 
volle di ge werkgel egenheid, vrijwaring van gebrek en de 

gevolgen van ouderdo~ en ziekte , en voor het verschaf fen 
van een· s t eeds hogere 18vens standao.rd en·een rijker en 
volle:r loven aan alle· voJ.kcn der w.ereld. 

Aan de voll>;:en va.D. de >oloniën en andere econor:lisch 
I!l.indcr ontwikkelde gebieden !!lcet n.~le hulp -wör·aen-·ver

l eend on ~un bcstaa~sbron~en te ontwikkelen, opdat zij 
volle(1_is ?.ulien genieten var. de vruchten der noderne 
wetenschap en techniek, 

· Wij verklaren~ dat econoni scho eJ?. politieke_ d_enocra
tie niet van elkaar gescnej_den kunnen worden •. Hij eisen 
volledige-~edezeggensch~p van de a.rbeidorsorganiso.ties 
ten ao..nzien van econou::.sche beslissingen, C::.i e betrekking 
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hebbon op pl~-~ing 9 productie en distributie . 
V!c.o..r oude 9 gevestigde economische belangen de voor

uitgang d& weg versperren, moeten particuliere, s l echts 
op winst gerichte belangen wijken voor o.lge~enc pl~ning 

in het bclo..ng van de geneenschap . 

Verenigt u net ons on een wereld tot stand te brengen, 
vJaarin de voll{eren vrij zijn vo.n comnunistischc 9 pho.l&"lgis
tische en fascistis che tyrannio en van iedere ande_re 'vorm 
van tot'o.litarisme , ev<:mo.ls von overhe.ersing en uitbuiting 
door econor:lische nachten in"li:lnden van ko.rtels en trust s . 
~:i j verr~erpen de. valse theorie , do.t de n.rbeiders politieke 
3n geestelijke vrijheid moeten opofferen on econo~ische 
_zekerheid en sociale gerechtigheid te verwerven. 

De nonselijke wc.ardigheid moet berusten op de volg~'lde 

grondslo.gen: 
Vrj_jheid van gedo.chte~ vo.n menj_ngsuj_ting on van 
v ergo.dering; 
vr.ijhoic1 van vakorganisatie , het recht collectief 
te onderhandelen met de werkgevers, ongeacht het 
knrakter van bez i t _qf l>e;h.~er , en het recht te staken 
indien dit nodig is; -· - -· ·· 

vrijhe~d voor alle volken , ook voor die , die in 
__ kolonien of halfkolonio.le gebi eden l even, om hun 

ei gen politieke , economische of so ciale instellingen 
l o.ngs democratische weg te kiezen of te wijzigeii. · 
· De · vrije vo.kverenigingeri vo.n de nereld zul len mèt al 

. . 
hun krachten het streven steunen van de volken, di e leven 
onder een regiem va~ stao.tspolitie , om zi ch te bevri jden 
van toto.litaire onderdrukking (zoals i n de Sovjet-Un~e 
en haar satellietstaten, in Franco- Spanje , in Lo.tijns
Aneriko.) . 

Vrede . ,.... ____ _ 
Een beweging van vrlJe en de~ocrat ische volken , ver

bonden in g~neenschappelijk streven naar economische 
zekerhc~d , sociale rechtvac.rdigheid en politieke vrij-



heid, is de enige basis , ·,7aarop ean dv.urz.mï... vrede ko.n 
worden opgebouwd. 

De vrije en denocr~tische va~erenigingen van de 
gehele wereld vormen de voorhoede van de krachten , die 
vastbesloten zijn een rechtvaardige en duurzanc vrede 
tot stand te brengen . 

~~erkers v an D.ll e l a nden, van welk ras of ~'I elke 
geloof s overtüi gi ng ook : sluit u aan bij deze machti ge 
beweging van de vrij e en democro.tische arbeiders . 

Teza..P.len kunnen wij armoede en uitbuiting ovenvinnen 

en oen wereld scheppen van overvloed en zekerheid; 
;~ tezamen kunnen ni j t yr.:lilllie en onderdrukking vernie
tigen en een ~ereld scheppen van vrijheid en nenselijke 
wo.ardigheid; 

tezamen kunnen wij de krachten , gericht op oorlog 
en agressie , verslaan en een \\'ereld scheppen van vrede 
en gerechtigheid.: 

-----------------

Daarna werd nog een Amer ikaanse resolutie aangeno
men , waarin het Congres verkl aart , dat de vakbonden van 
de Midden- en Oosteuropese landen , di e tegen de wil van 
de bevolking door een communi stisch, totalitair regiem 
overheerst worden 5 geen vrije , onafhankelijke en demo
crati s che organisaties zijn , doch werktuigen van de re
gering , die dienen on de arbeiders uit te buiten i n het 
voordeel vru1 de Sovjet- Uni e . 

Het Congres veroordeelde het systee~ van dwangarbeid, . 
dat in die lo.nden wordt to0gepast , en protesteerde tegen 
de onderoxWdci ng van de burgerli jke vrijheden. 

En ten slotte werd nog een resolut ie aangenomen, 
wao.rin het Congres vo.ststelde s dat de com.rnunistische 
rebellen in Griekenland , geholpen door de satel l i etstaten 
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van do Sovjet- Unie, neer dc.n 28.000 Grlekso kinderen 
ontvoerd 'hebben. 

In de resolutie ~erd het Bestuur opgedragen onver

nijld bij de U.N.O. te protesteren tegen deze nisda3.d., 

opdat door de lede~-staten vun de Orglli~isatie der .. , , 

Verenigde Volken naatregelen v1orden genomen om de kin
deren ~eer naar huis terug te brengen . 

De aangesloten organisaties werd cb:·ingon ver·:wcht , 
voor hot bereiken van d i t doel de no(hge stappen bi_j 

de reg eringen v~ hun lantlen te doen. 

En hiermede ~,~,es het Congres ter~ einde . 

In zijn slotrede waa:rschuv;Jde ~~~~9!! er eveno.ls 

zijn voorganger , Cit:-ine~ bij <ie oprichting von het 
W.V.V . in 1945 · -~ tegen, politieke lc.;sti 'es i~. het 
I.V. V. V. te brengen. :-Iij verklaCITdo o.a. : "Als d·eze 

organisatie zich :10~ l?Olitieke problomm3. zal bemoeien , 

dan zal zij tot r::.i.sllü:king gedoeod zijr.. '' . 
~!!!:~~ sprak het s).otrJOo:;:-d, 'f!O.O.rin hij d3.nk bracht 

aan alle~ , die he~be~ ned0ge~erkt aan he~ tot stand 

komen van ons Internationaal Verbond van Vrije Vak

verenigingen en aan het welslagen van z::.jn eerste 

Congres- .· 

~-

Resunerend kW.I.L<=;n vJi j zeggen. clat hot geen Congr es 

was van luifu>uchtige demonstraties , hoogdravende reËle
voeringen , !elbe17JOgen ö.ebat~;en on schone resoluties . 

Gedurende deze tien da~en, die ~e Conferentie eerst en 
het Congres daaTna geduur~ hebben, ~erden doorwrochte 

betogen geleverd. 
Finet leiede è:n rle Conferent:· 1 èn hot Congres op 

vriendsc:·.o.:99elij~.;::e ·.-;1.:; e en ret •r ..... c.te hand, bijgestaan 

door TevJson en lat,:;:,., o'J:: doc:c o::;_denbro c·<. 
rfc moge:..~. hio:·b· -; J.·i ';t :'l"'.,.atc!'. èi.::J a ...,ndo.cht te vest i -
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gen op het vele ~ïerk, dat de verschillende Cornissies 
verricht hebben en dat zoveel heeft bijgedragen tot het 

l.7elslagen van de Conferentie en van het Congres • 

. ·. ·' .'f.ie..,;.ç;J.,og€m evenni n vergeten de vele nedev1erkers, ver
t~lcrs en adnini stratief personeel van de T U.C. 1 die 

ontzaglijk veel nerk hebben verzet , te noenen , di0 door 
.l:;l.un arbeid eveneens ert oe hebben bijgedragen het Con,q;res 

te doen slagen. 
De nieuwe Inter nationale i s opgericht en heeft haar 

eerste stap gedaan i n deze wereld vol probl emen van 
allerlei aarä, waarbi j de arbeidende menshei d zeer nauw 

betrokken is . 
\t,ij vertrouwen , dat zij de basis is, wa~rop verder 

gebouwd kan worden voor een betere toeko!:tst voor de ge
hele nensheid in-het alge~een en vqor de arbeidersklasse 

in het bijzonder . 

- -----------------

Amsterdam , 13 December 1949 . 

J. G. van ~·.rouwe , 
Secretaris . 
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1 Bijlage . 

Van de zijde der bona- fide vakbeweging werd ter inzage 

entvaneen een exemplaar van het gestencilde orgaan: 

"Le syndicsliste exilé • 

• aar dezerzijds niet kon worden beoordeeld o1' kennisnemine van de 

inhoud enig nut kan hebben, wordt het bedoelde exemplaar ter inzage 

toegezonden . B IV toonde reeds belangstelling voor de inhoud en ~zil 

van een en anaer graag volledig l"ennis nemen . LJOJÁ vr voor regel-

matige toezending ten behoeve van laatstgenoemde of anaere afdeling 

belangstelling beste.an , dan kan hoogst\Jaarscnijnlijk dezerzijds 

daarvoor worden zorggedragen . BINnr~ . 

15 December 1949 . 
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POUR LA SOLIDARITE HUMAINE. 
========~============·===== 

par Z. TOPALOVICH. 

La vie des réfugiés PQlitiques est faite de soueis et d'in~er
titudes. Et maintenant , de nouveaux nuages s ' accumulent au- dessus de leurs 
têtes. L' I.R. 0 . , organisation intE'!rnationale créée peur s' occuper . des 
émigrée, se trouve en voie dê liquiàation, alors que des flots humains ne 
cessent de àéferler à travers l'Europe. 

La. guerre et la conquête .d 'une moi tié de l ' Europe par une die -
tature totalitaire ont provoqué la migration !orcée de plusieurs milli~ns 
d ' êtres :bume.ins . Or, les gouvernante du monde occidental se sontr au moins 
jusqu'à présent, complètement.désintéressés dusort de huit millions de 
persennes d'origine allemànde, bru~alernent ~hassées de leurs foyers par 
l'armée rouge et les satellïtes de .l 'Uni on Soviétique . 

. .. / 
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Ce::=tes , on e bio:m voulu s'occuper dP. 2.000.000 de ressortissants ap 
partena·'lt aux na:' ioJ:s jadis l:.bres et au~ourd 'hui soumises à la d.ictature 
communiste . Ces ~~f~3iés vivaient mal dan3 les camps, il est vrais maic ils 
restaien t sous la proteetion de 1'1.RO. qui s~~venait à leurs beseins ~ssen
tiels e ~ les à iri_se a:1. t progressivement vers des pays d' i:nflligration ou ::..ls 
pouvaie··lt travaill er et s ' établir normalement. D' après des évaluations of -
Iiciell~s , en 195J, tous ces émigrés seraient réinstallés. Mais, on suppri
me les camps; le 30 juin prochain, 1' 1.R.O. arr~tera sen activité., 

Cc)endant, il P:> t c~rtain qu'à cette date plus de 4-00.000 émigrés~ en
registr~s par l ' :~Rf\- jy.squ'à présent, ne pourront pas être instaJ.lés. 1ls 
se "tlroû.rer·ont dor..~ e ·1 Allemagn8 et en Autriche sms abri, .sans moyens de 
subsi.st:.rwe , .. sAns . 3-uap.ne :possibili té de gagner leur vie. 

La granqe :p:r~?S'' , ,il est vrai, a. trouvé une co:p.solation: ces ma.lh(~ureux 
dont 18. plupart rDn·'j des vieillards, des malades, des · enfänts; " des - in tel -
lectuels de ... t oute3 s.>rtes, qu 1 aucun Etat ne veut p:hmdre à·charge: ser~.."'~nt 
soûtenu :; par cl es ~rg~nisatim:.s confession.'1.elles ou ~ philantropïque: .. >. 

M~1'~ da:~~ le ca 3 de cette uénible solution. 1~ ~rob~è~e de ~~~mig:-.' a e 
tion p olitiqu.e r f: 3tc-n:-a · :')nsolubie. Car, :. en dépit- de toutes les mesures dra
conienr.'1S prises ;>a:· les gouvernemente totali taires pour arrêter la fu.i te 
de leur3 ressort::..ss~.:1.ts à l' étranger, ce mouvement, loin de s 'arrE:>ter prend 
des pro)O:J;'tions c.. ::>n~· idérables. .. 

Alo~s que l'I.R.O. èirigeait tous les mois vers des pays d'outre- mer 
environ IO . 000 p~ rso.mes qui se trouvaient sous sa -protection, 15 ~ 000 nou
veaux é·~igrés re:-re1~1.ient i.ror:'édiateinent les places restées vides dans J .. es 
camps . Ce mom·em<:'nt continue . Chaqu~ mois, des hommes e t des femmes, a1J. 
nombre ~e 15.000, af~luent de l 1 Est vers l 'Ouest de l ' Europe. 

N ' a s t-il paE jus te, n' e s t-il pas indispensable , non seulemen't du noint 
de vue ''u:nain) me is aussi du poi nt de vuè poli tique, que les victt" mes de 
1 ' <?I!pre '3sion totc:Li.t~ire soi ent acceptées et soutenues par les im;ti tutions 
creees 1elil6 l.c mc~dc l i bre? ' 

EJ' fai t
7 
qu~ fl :,· t ·responsable·~ de cette si tuation tragique ? 

Ce sont les Gr~~ds Alliés qui ont permis à l'armée rouge d'occupe~~a 
moitié.Je l'En.ro1-9 , ie faire ·fi de l'indéoendancE'l dE'l dix Etats lï·)!'es .. d'y 
ins1lall")r un rég:.:ne 'l'oppression et d'expioitati(')n. . :;_ · .· _ · · 

E·~ surtout il ::te i'at t pas croire que les 1 5 .000 réfugiés· se recrt:-+;ent 
parmi ê . .-; S r eprésE' atrm.ts des. classes privilégiées! Ce qui avai t lieu, il Y 
a encor0 cinq_ an" , :~'a plus de cours à présent. En effet , les réfugiés 
d'au~ou::-d 'hui cesor t les ge:i:.s du peuple, ~,aysans , artis~s, ~.uvr :\.ers-

• '1 

En ,rérité, la· e";' .l.erre mond.iàle n ' est pas eneere liquidé~; ' l'a:tmée ::.·ou
ge occu~e eneare la moitié de l'Europe . Tant que· ~ette srtuation durer~ , 
i l est äu davoir sa~ré~t~ monde Libre de s'intéresser au sort ~~s fuyards 
qui ar~~vent .mas.ivo~ent de -l'Est. Bientêt; ils trouveront fP.rmées les 
partes 1e l'J.R. C· ., car sa direction a pris une telle décision .... 

Nous nous é~ evr ns avec energie contre cette mesure inhumaine! ... / 

' 
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~ · Que va~~ 1aire d&s rescaoés des d' 
lu.l.res ' preuve t angible de la e;ruaÛté d,. ?a.'fs ~:"l.:> ~ratie;o-pupu

!J.. r eg1me c cnllliUlliGt~ '? 

Décidera.- t - 011 de lP-s rei u1 .:> 

les livrer à l eurs b~ur;ea~x? 6uobi: r v~r~ le~ ~rontières e t de 
les prisons pour qu' iia '-' co~n·'lissen' nt , j~~~ lel~f:rf'lera-:t~on d?ns 
téo ' "'" d · J c · ' ~ :-; ,.,ur entree le ~ b au monu"' emocratique dans lequel ·1 · · '· ::> t'!R.U-espoirs? · · 1 s qvalent place tou s l0urz 

Non!. frocédf:r ainsi seré:.i t commettre le ulus gre.-nd 
que l'humanité n ' ai~ jamais connu. . ~ ç~· crime 

11 est i ndispensable ~ue les émigrés 1·~ · o · 
être a~cueillis dans des camps admini<·tr ,.", !>pol~ IJl~U--S pulssent 
autre Ulsti tution interna ti on[-!,] e avan~ q~·;. l .. r ..,_. ~ •'-ï.O., ?u par ~e 
dans les pe.ys libres. · · " 1 s S01tol1~ re1nstalles 

té Nous _ ~aisons appel à la solidarité humaine, à la solidari· 
du monde C1 emocratiq_ue et surtout ' 1 1 · d · · ..,. 

le des travai 11 eurs de · ' · · . a a so 1 ar1 te interna ti )na-
t? ' . ~ . s pays l1.bres. Ne laissez uas f'-'""i11"'r vos 

~~~sls1~~r!.~~:.~=~o~~sl~~~é:sd~~o~~~~s~~o~t! Ac~ept;~~ -~e~ p~mi 
du mond.e. a fl-'1. s pour Jt.a. l1berat1on 

- :-: - : - : -: -:-:-

POLOGNE 

El~ BOUV ... Nl.R D,e, Z . ZUL~IISK1, MILI'.fli.l~T S'L";.~TDIC/a..L1S'rE. 
======;===:===================;=====~=======~===== 

nU~e belle figure de militant 0-:J.Vrier vieLt de disu~.raîtr~
~ygmun.t LJUJ.JA't/SKI, secrétaire gJné.ral de la centrale svnJicÛle po·l- .". ' 
J.un~i~~ fiend.ant P~,.:t~i~urs rumées avant la guerre , çm cien d6puté 
socl.aLl.st:, est dee;P.de à Cracovie, le 4 septembre, à l'age de 69 
ans. La y1.e ~~ d1sp3.ru fut une Jutte inlassable pour la liber:té 
e_! pour la d;±ense dE> J .. ~ clt=tsse ouvrière. Sa populari té é\.ai t 
i .•. mense parmJ.. l e s traval) I C-lUrs polonais . 

En 1946, ne voulru1t pas s~ présenter co~me cand~dat du 
nouveau parti 11 Soc:ialiste " ~w~c 1f> quel i l é tai t en désaccord 
Z~lét.'.tfSki fut ~lu svr la lis te ouvrière- paysanne à C.ca-eovie . Le 
ree;ime comrr:un~s~e n ' osai t Pfls s' a.t'taquPr à l'homme qu.i avai t le 
c~urage 3e cr1.t~quer publiquem~nt to~s les manq~en~nts 2t lacunes 
da, la Pologne democra.tioo- p'OpUlfl.ire . Ses discol.-".rS oronon.cés à la 
Diete.ne pnraissaient pas au journal official - lá. ~ensu.re n.e le 
voula1 t pas - rrais étaient cliffusés par voie des tracts clandes
tinement, et obtenRient un vif sucoès auprès de la popuiation. 

. .. / 
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IR. 6 1evri2.::• 194 7, de la tribu...'1e pe...rlP-r•1E>ntaire , il ~létrit 

le goUV('!l'r:ement par ce;; pat>oles: 

" VGt.!'e façon d 1 org.:-..niser les synci.ioat~, par e:C'O)!i!pJ_e, :.1e 
dit:·èrP. pai3 ba~:~..1CGi.J.}) de c?.lle qu 1 P-"G"!ploya Le;y sous Hitler pov.r 
c<.: .. e \..i t"..ler les oyndicats ?lleti~aL.ds. 11 

Plusieu~~s mo·!s frl_)::.~ès, 1~. mala,lie de c0eur ~o::t ,i\ étai t 
attei::,·:;

1 
oblit;~a Zv.:...a-;·J~'!\'1. à abanJonnt=~r tout~ act.lv:J..te , a la g:; é'IJ.l:".e 

jo l a de 8€10 nC::::ersa5_res p.)li tiq_ues. E!T~ouré d I ~c::;en·~~ ae la ~"B:_j -
Pl.r.-KA ( Pol:i. ~0 pol:i. ~.~iquë)) , isolé de S<'!S c·a::-· êU'a~es, -.~1, mou..-l.:u:ti f.:'O 

,, ] d" ·' ,.. m· v"•·c:. ;1 r "" s "·a ·r ·•C:.=>le à. ce-' li ~vt~1. re 4 ~~r:t; 6 ~1 ~ :;c.:ll a .a t":rnJ_ erç; 1:t .. :."". "'~;/ - · " \1 ... - ._. .. ....., • o 

oor..v i ctiom:~ Jé,:tocratiq_m:s 9 syndicalistes et socl&lic t as . 

PRODUCTION, E!ifULATIO:'l ET MOUCHA.JDAGE. 
============7========~=============== 

pp: A. · S!GWDZKI . 

L' allu:r.e modérée d1.1. dé..-eloppeMent de la -or0~~lr·'tion iné!•:_s - · 
triall~ 011 P(·lcgne au coucs des dernier~ moiE in~;.~~:;_ète eé.r-isa:-;e
mn:·:; l~s po.;:'l.:] . .!'S p-:;_blica. i.:,n ·e:flet 7 le reco,~xa à l'e;~9-ation su. 
tr~u~il eoulè·i~~ U..."? rési 'tnnce de plu::; e11 plu;: a .. :c!'ue P~-:·mi, les 
t.!'~~'' ,~~ lle~~-- ' t.l. I.a pressc p.:>lo::J.aise se plaint au manque ae d1.se.1. 
pl:::.:.1~ r·t ê:. .. ~ l' a0s<mtéisme. · 

Il rés-:.1.1 te è.es chif.Lres établis par l 1 O~fice C9ntral des 
sta4J-: fl't5_0,.:,.,:-; \ '•lhi I\'!.:· C.~:.:8SCl: STATYS'J:YCZWE'1 

- "Nouvelle e DÜl'Gie ·u-
çt"~;~~· ·, Vi~~· 3;)\':'te~ N° II~ I949. ) que l;ace:;.~o:LssGmont é.e 18. PJ:'~).:i.1 tC
ti :)-;J p:llon:t:·.23 n,: r:r.o·~· :1.e.a:t pas de l ' amé::_ioration è.u :::'E'!ndamc1:li.;
- 'et cela m<-:J 1'-~.'t:.:. l.t:: s·::<-tkhn.novismCl ~;,'k'Üs <le l' aug.:~,:n·i.;a~jion du r..or,J.-
1'.-re de ,;t·f.:\· ~~ '. :.:~~~..:1";;:; , ·ae la n1'LS-::l en marche <le nouvellf!3 lJ.sine·s c~ t 
des è1.él:~if~:ii : •.>.m:> à la l o t de 48 lH~l~Lt'8S, oons·:;c:n:ment Yl.oléa pa •.' 
1' a:;;lilii>r:.t:i.on dfli~ h.au:r:-es S.lpf..r~é!fl.9lltaïres et lc t1·a-v·n.i~ de' din~a:c~r.'l:B , 

T..ra t:.!.',:chL.::t.i.on ;nenst:..elle de charbon a été de 4 m.:Ullor..s 
928 rn.: ... l.J.e ~l.v;Du s c.:Q 19'-r-'77 ell~ en a déP.?L~Elá 6 mi-ll;i.ons a:u mc1.s de 
j an.rie.r 194-8.. f.".:.tf·,n8nt:l.'tion: 2I%. 

0~'; en I?lt-7 t - l e pe:-s~nrel emplC'yá étai t de 2IO.OOO sala.:-:{éJ ; 
J.-1 s 1 e'l::...",~ ::o. "·\ c. C;"'O 6" rc 1 9 ·\ug'l"n'<>-'~on· 7ct. 

V V ~ c:. ~ ~ / ~ ·~) ' ..... " ./ • 4 
• 11.. ... f .. u .. ... ""': .. ,~ c. 

La pr'-'".5act.i..on j~t1.Gla~:- i.ère pa-r ouvri~r oc0upé à l ' a~;?.t--::;ee-'1 
·éta i. t d,~ ..; . 7t. :' J...:;:-; .. , en 19~ ·r , et ë.3 4. 580 kgs, e>n ja:wi e_r IS<;-?. 
.fiJ.tg•:!_. n tu:: i .nu 25~ à pe ine • · :~ · · 

O::~s d:.:::::'!r':?s prouven·:; q_ue l 1 at'l.i:,ïT!?.n tation de la production 

•• *I 

f' t 

• 
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h~qrbonnière est due aux he:>ures suppléme:>nt a ires 8t non point à 
l 1 a ccáoissement du rendem&nt individuel d~s le eadre de la loi de 
de 48 h€ures. 

Or , le nouvaat plan économiq_ue> à.:: 6 ans Iut étubli suivr-mt l. 
le rythme de lA. production industr i elle des an:.1ées 1947 - 1948 . 
rla.ppelons à ca propos les discour·s an.f'J...eJrmés du président dP. l a 
Républiq_ue e t du président d e la Cent.i~ale syndL:~e prononcés r..u 
congrès das s yndicats polonais, en juin dernier, d emandant aux 
ouvriers Ull efiort a ccru pf)Ur triple r la production avant 1955. 

Le ralentissement n ctuel de la production oblige les é'llltt~.urs 
du pla~ de 6 ffLS à r enforcer la preesion sur l es travailleurs ~in 
qu 1i ls augw.&ntent le r endement individuel. L' émulat ion au trav a il 
appli quée sous les formes actuel les a don.."lé è.as résult?.ts insuf
risants. La plupart des ouvriers rerus9nt de s'inscrire comme volon 
tc'l.ires stakh?.novistes. L ' hebdomadaire " Z\'IlAZKO:Jli.EC" ( "Le Synàiqué") 
organe de l A. centrale syndicale , rappelle avec insistanc f! : "Nous 
devons appliquP-r de nouvP-l l es méthodes de travail et la r n tior-ali 
sation afin de pouvoir t erminer l e plan éoouomiqua avant la 1élai 
prévu." 

Quelles sont ces nouvellas méthoàes? - On vient de crée:>r 
des " groupas s .yndicaux" qui se oomposent de IO à 20 ouvri~rs . Chaque 
groupe a son ho;n.me de confiance qui d0i t 11!'1aintenir la discipJ ina 
du travail, cooba ttre la fainéantise et vP-iller à C'e qu 1 on évi te 
des a ctes d e sabotage~ Un rë3ponsable est ch?xgé de r édigGr un 
r apport détaillé sur la ?roduction et sur le moral de l ' équipe . 
O ' es~ la po~te ouverte au mouchardage et à la d élc=ttion . 

· Il est pénible de consta t er que les instigateurs de telles 
mes'..:tres soie~nt.l.des tdi:fi·g~ Gtl'l '\et . ,. ~es organisations ouvri ères . 

- :-: - : -:~:-:-:-:-:-

NIVEAU DE VIE DES 'l'RAVAILLEUB.S • 
================~============== 

Qual est la véri t able standart de vie des travailleurs 
polonais? Coffibien deivent-il p?.yer les denrées alimentair?. s de 
nremiè~e nécessité? Quelle quantité peuvent-ils en acquérir a vec 
i eur saüüre? 

Pour r épondre à ce s questions , laissons parler les ohiffres 
établis par l'Office Central des Statistiques de Varsovie: 

1 kg. de pa in . .. ......... ........ 62 zlotys 
l " n 11 de se i gle .......... 45 " 
1 11 " sai ndoux .. . ..•..... . •. 4 30 " 
1 ll " margarine ...........• 375 " 
l " " sucre ..... . . . . ... .. . I D " ... / 
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'5. ') zlot:rs l. li tre de lat t . . . . . . . . . . . . . . . _ 
1 kg_ ".e fro'Zl<..g?. blanc . .•••...• I 35 '' 
l Of;uf· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 4 " 
1 kg .. de lar.·d :·rais ••..••• . . •.• 350 11 

1 l cl . ,~ r' ~ ll't 0 11 cg#> .. e ~l.ë:'.w.J I -; e • a • a a • • • • • a • e • • .,.. ... ~ ~ fl 

1 kg. de h~·=--~ngs ........•.... . ' • 2 r 0 
1 kg. de cc..~:é (è.'=rnière q:.l.aJ1."t.ájJ.3~() 
1 kg. de -::;~13( üa.cnière qus..l:!:l;é) 4200 
1 kg. de savon de lessh.-e(62~:,) 370 

11 

11 

L .... , ... 1. st..; r:''""S no mP.·"i' ·t-.J..· onnerlt pas les art.ioles tex: -es s v,'l. " ..1. ~-"·"'· -· - = -
tiles, et pour cause! 

Aj outm!s q_ue le SF.~..le;ir.e t,noyen ei 'un ouvrier eo t. q.e 500 2-lo-
1iys par j ournée cle trava.il. . 

A. S. 

- :-:-:-:-:-: - : - : -

H CJ ... c-u:8 . ! 
---·-·--·-----+ 

ET .. U"'E:S DB LA B0'10.:-1EVISATION D'UN PAYS. 
===~-================================ 

I1a nou~relle consti tution et la claBse o:twr:!.è.re. --·---·----
pp.r Victor.HANZELI~ 

· I.-: IO aot.t , I949, U.."l.e nouvEüle constitutión a été pro:rrcü. 
guée en Hc• ... : .. e;r.i.e. 

1\:·ran ~ d 1 ~xaminer ·la loi consti tu tj.onne lle 1 il convien t 
èe r..~"(.ll')!~J ~:.-:- J .$8 c~!.:rco·~-~ tan0es da'1 s lesque1lf:i5 elle a été co:o.ç-1:: .'~ 
e·t J.':l è.~·.;:t·S lég::;;<: ... s:ti.t' ciu:!. hu a dv:ilné le j oQc . J\.u.ssi 1 forc.; IJ.01J..3 
e;,-; t .. -ï_l è.e ·ç,~;" )n.l ?::.· à 1945. au rrtoment de la ltbéra'Gion de la fk·n ·
gr;_~, po;z .::c.N.)·~:-:- s i 1 ' As6em·cléa ac·~elle représente la volcnté 
~éelle du peuple hong:rois. 

D~P'l..iS I945, la Hongrie devint à trois reprise le ~il::-·.1~ 
de bataj_ll"l:;; · élec;;crales: en 1945, en I947, en I949 .. Pour~uoi è.c: 
si fréqv.en·~~s 0D.~.tsul"'0a'tj_ono ponulaires? - ~out slmpleP'len t, pa::.>l'e 
que :le P. U. hvngTois avai 't st~-oi 1 en I94-5, une écrasan·~e dé.fa.l. te 1 
la m:.::ioritá ó.'élGct.eu."(·s s·étant 0rononcée pour le Parti des Peti·ts 
.l?:t·op; lé-~·c'li:::es agrairP.s . C:es élec~liiOl'lS , .les seules vraiment dér:to
cr é1.·ti~,lC:ld <:tui se soi~nt jaraais _dérouléoo d0r:dère le ridGau de 
ie~, n 7 vnt réservé q~~.Ie? des voix au parti èo~~u.~iste. 

Les communist3s ne pwEm.t di~árel' m.1e t8lle défai te. ... . ; 

\ .... 

' 
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A~si, ~e ,flirent-ils énergique~ent à l'oeûvre p~~ pre~jre le pou
V01r. Aides par la rorce militaire de l'occupant soviétique, ~ls 
sava~ent qu'i~s y arriveraient :ta~Jile>mEmt, malgré l'assembléE: démo
cratl.quement elue. Sous l R pres si on di..c·(-' CtEl de .Moscou, le ministère 
d~ l'In~érieur e t le Conseil Economique furent 0oniiés cux cowmu 
n1.stes rtajk et Vas. 

Ayant à leur disposi tion leur "{C:i;nq_uième colonne" au sein 
des au tres partis, les stalini <=ms r éussirent à exclUl'cl è.e 1' Assem -
1lée dçs dé putós qui l<=:ur é t tdent hostiles. D'autr(,S iurent t erro -
r i sés ouvertement ou par menaces, d 'au tres encorE! priren t le chemin 
de la déportation. . 

Ele ctio<'l.S de I947 e t de I949. 

Bien gue décimée e t intimidée , 1' AssB;nblée .11..q.tionale cona
ti tuai t un sérieux obstacle dans la poussée communiste au pouvo:i.r. 
Il importai t donc de la dissoudra e t procéder à un nouvequ sufl.r?ge. 
Cette f'ois , les partis libres n'avaient qu'tLlle possibilité d'ac
tion restreinte, la campagne électorale de l'opposition =ut gê~~e. 

I I -
J .. 8 

Br ef, las élections de I947 fur~nt ~~quées, le~s r ésul
tats ralsifiés. Dorénava~t, la majorité de l'Assem~lée fut acquise 
aux bolchévist<:s &t a leurs fantoches. Il y avai t, cartes, eneere 
une opposition, mais celle -ci n'est j amais longtemps tolér~e da~ 
un régime totalitaire . En ef~ ~t, bientêt les hommes de Moscou 
j8tèrent leurs masques. 

En 1949, la peuple hongrois assista à des "éleotions" qui 
lui rappelaient celles d:~ 1 ' époque des chemises brunes: liste uni
qua , absence de toute opposi ti on, supp.r~ssion du se cr·et de vote . 
guelques jours à pein~ apr·ès, une dizaina de députés récemj:l:mt 
el'us furent arrêtés, ava:-.-1t même la con'Yovation d2. la nouvelle 
Assembl ée. 

~nt fut votée la constitution honKroise? 

Cette Assemblée , triêe sur le volet, épurée à plusieurs 
reprises, se réuni t ent·in le IO août 1949 . Matyas Rakosi, secré -
taire général du Parti ouvrier hor.grois unifié, lui sourn:=lt le pr.:>
jet dh;;.ne nouvt->lle cons ti tu ti on, lequel est accepté s :ms auc.:une 
lisc1.:.ssion dans l'8space è 'unH heure . 

Qui donc oserait soutenir que la volonté des classes la
borieuses · bongroiaes s ' est mê.nifestée dans le v o t e de la nouvE>lle 
cons ti t"u. ti on? 

En fait, celle- ci ne conti~nt Rucune de leurs asDirations 
à la liberté et le proerès social; p?..r contre, elle recor._. ::.. t ~a 
régime dietatarial e t 1raie le chem~n à l'e~ploitation out.: ;-';c;._è
re de la cla.sse ouvrière par une pu~ssance etrangère. Ce n est 
.; r •· - ] " ~ ~ · 1 • ~ •. ~ • .... . .. / 
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pc.s par hasarcl. que Ja "'-·~·mstit'.ltion de 1?.. Ré-pul'lit:;_ue pc.·p~ .D.i.::.:e 
de Hong~ie" (•ommencf' ~;- la décJa~ation s~ ·.-.rarrce: " La glor 5.<--.x?t: 
arméç J<:l la ~ ??..nde Unir.n soYiétioue a lil.>áré notre pa::;:s dr:. ;!oug 
dt!S fe.ö0ist~H alL:m~u:t:.~'{ , elle a brisé J.e poU.~ .. ;oir c=tl".tipot::L.r;.ir.e 
des t-.:rands '-'1 "l'Jr :!. éi:r-.:i..·~ .. s t~r:ri.f-ns ••• •~l..le a ouvert_ à n0:.~·e :;su:':-'1o 
trevgilleur- L~- v c-ie dtJ. pi~o5rès d.5ïTH).:;r,-~t :i q•.te ." Un examen .!!ê1.::.:_.:h 
lJd_._~mdt de cons-tat<>: · . u.n..:: :r'esse mbl?.:;.'l.J~ rra~pantn de et>lle-c..._ a:va c 
lR Cons ti tuti on Ztalinidmle de I 92i5 , 

Une c0nsti tutio:::'l antiouvr~ .. ~.:·e et ?.n cis',·~~<.hcale. 

Destinét: à l ' usp.ge du. pa;ys dG Kof3suth - mais calqu0e ~r:r 
les mot:l.:'(~·~:~ bolc'.:J.ávü;t..'.t?s,-la nouve lle constitution (~2 t non set.ue 
me>nt illét;.üe du point iégïola ti.:t 9 mais aussi alltiuu;;-:cih"'e et 
ar..tisynd:i.0ale . 

.. 
Voyons de plus r::~Js le chapi 'tre qui nous intér2sse -çr~-:-- ~i ·

culièrem:"nt et qui pc-r;:e p01..1.r titre " Les è.roi ts et les de·ç·.;:-jJ'·g 
de3 ci .f-vvJens!l ( Cha;ii;re VIII). A l 1article ?6 , nous lisonSf -

" T·a République populaire de Hong;::•ie s 1 a!)PUie su.r les orga
nie;"' ti0!"'3 des t:r 1.Vaillet1:rs c,)nscients . l.es tra·.-~'l.ill~u.rs cr-:é.t>::-lt 
de~· r-:~~d .lcata, áe s asscciRti o~s dénocra tiqt:es è.E: ft>m:-nes e-';;:; de> 
jei..'.!~a<.:;se e t m .... _t;:-c;s orgF...r!isa·üons à e massc;s, pc·.J.r· la défen.Je_ &e 
1 1 o.t·d.re <lémoer f. ~:i qua ·pop>..üaire. pour ln. pét.rtiGlpë.-~5.cn in·iï0ns! -
f:: ._u à J ' 6~~-· .. :::'~ 0: .. ~;io~ sooiali.s :..,e 1 pou.r 1 1 éLu- {.;i~:::r·mQnt de 1! ~,_':-..:
es ~ion cuJ:t;.1celL1~ pour ré:i.:..i se;:- les droi ts du peu;:le et p.): ~z
l!·ápanot:isr:men·ï:. lle la solida"r':i.té intE>rnat jonale ; toutes ceG J:l) .. ~-
c~G eont ré1.;).nie:; dana le Fron>G Popul?.i:!:'e Démooratiq_,2e . L~ (! ·.)1,1.3. 
b ç::3.ticn étrc:;. ta et l !~~i t~ dérnocraJ.:;tque des t~p.va:..llour.s _cl{.; 

1 ' i!·:0.t..l3 '.;ria ~ è.e 1' agricr:.l 'ture et dos il.~~e2.le ctu:':J.G se réa:l,.i?én~ 
d a ::; CE'IO c::·;:r ... :l~i ... ),.., · ;~,; 011s. I.a '-üas:-~e ouy·~·:.:.àre y f,ll.~.dée par l?Ön. a;n r::-t t 
- g,•rd.e et ~; · .;.. •Jqï;~,;rc-·.str::·l'u.r.:i.~;é:.J.émoc:t"'ati~uc> du pev.pl.e - est, ~a 
force di.~· :.cr:· _u:;,:~s d.e l'a~t:'.:·J:i:cé de l'Etat et .de la so·G:l.ete. 71 

pç,;J.~:- :1:'?~-- ~·0 com-;)rendre ce pare.graph?., j_l nEl suffit po~.!:-~ 
d: Cl d ,.,n 1r u.•· .:; ':: 5.mp~_e E'~-plicati0n~ J.:~·.hc; 5 e-r1 a1'go't •bolch.-1 'f) -:::_: ~:~ 
ou 'l9o ~~-: ;·:·:-..: ..... : j ': ;:-> o::::t u_~e si.c::ü:f i c;r.-v.• on à 1~3-r"'.;, il pe::u·t ~ ~ti~:·e 
di:l<·i,c!lt::,lt._:.'"t.G (}O ... ::Jlefl öé e.;v cor:L:""~.i so 

' 
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Contormément à cat:e consti tutioa, les s~;ndicats ne di!2è

r ent guère des au tres orgar.isations poli tiques U de masses", t elles 
que"l 1 Association :les Combatt=mts pour la Paix" - tm. "13. Ligue 
des Anlis ~~ l 1U.R.S.S .", ou " les Femmes Antiïaar::i stes", ou "La 
J eunesse a.emocratique•; etc ••• 

Quel est donc le rêle des syndicats? 

, L'article 56 dit qu 1 ils sont créés pour"la d8fense de l 1 or
dre damoc~-a~ique populaire" ( lire: ils doiv~mt }béir av-euglemen~ 
aux au to~1. tes ?en trales); rrla par ti ei pa ti on intensifiée à 1 1 éd.ifi
ca ti on soci aliste" ( lire: travailler davanta_g:e pou.r un sR.laire 
diminué); "1 1 élargissement de l 1 éducation culturelle"( lire: chan
t er à gorge déployée l ' hyume sovié tique)1 "ré8 l ise r les droits du 
peup~u~" ( l ire: .obtenir le droi t de se faire empris01mer); 111' épa -
nouissement de la solidarité internationale" (bolchávique, bien 
entendu). 

En vain, ~hercherai t-on dans c~ ct-an:.. tre consacré r-tu s·{Il
dicalisme la moiL.dre allusion aux asoirations et a:ux reY~ndica -
tions de la classe ouvrière. Messie~s les l égisla1:.eurs n'ont même 
pas songé à parler du dróit de grèvB . D'ailleu.rs, la grève est un 
mot ~anger&ux à prononcer, même à la tribune d~ l 1 Asseflblée. 

En dépit de la tPrreur qui y règne, le prolétariat de Hon
grie ne :)esse de mani1ester son mécontentement . A l 'heure actuelle 
la rési tar..ce deo travailleurs prend des proportions aussi mGnaçan
tes que , pou.r la maîtriser, le Politbureau doit redoubler de zèle 
et tl' énergie •• • 

- : - :-:-: -:-:-:-: -:-:-
DBRNIERE HEURE. -

Nous venons d'appEendre qu 1un emprw1t natio
nal obligatoire vient d 1 être lancé par le g.)uvernement 
Rakosi. La smmcription,qui doit au moins égaler le salai
re mensuel, sera dédui te d 1 office à ch&que travailleur par 
l'entraprise qui l'emploie.et.réalee en dix ~ensualités . 

0 1 est eneare un autre moyen d 1 ~xploitation 
des travailleu.rs par Je régime êémocr::ttico- populaire .. 

- :-:-: - : -:-:-:-:-:-:-

.... / 
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YOUOOi~Iti\.VH: ! 
--------------·~· 

LFS 0L.'VRIE2S J:T PAYSANS enT PA::::·r LEUR CH01X~ 
====================~~=~==================== 

D3.ns .le ccnfli t qui. or.r"i)ose le gouve>:r:-nf'me>YJ. t smriç>~-i
q,ue ~u g0uvEw~:-c.:·I:En1t yo1.1.g0sla~e, _les Sy'Til!)?.thi :-s dt:! l '·o"Cinio~ ü.f-:r.cr
cr.a·~ique -.,; .)n·t. E:m~s col:..-~t~tite a TJ.to parce qu.' J.l 1·éai::te a-u.x -~·~..:.·
genees de l' i rr.p{:rial is ï•'e soYiéti q·'.1.'3 o 

Les dómocrates yougosl;::t-;;res, eux 8.Ussi, s·e pronon0e:':':t 
P.our l' j,n,lépendance du pays, l aguelle. ser~ü 't l e t tre mo:r.te s ·J. 1,;m 
quelconquG "Ga.alei't.e:-:·11 de St~üir..e régpait à. Bel grad e . D 1 ai.1.le·.x~·s, ~ 
Stalir~G , ê. l 1 instar de Hitler, désira:nt s 1 ass uL'er la mainmisa sur ' 
la · l"ou.gQGlf.Vie Be déjà expri.mé son j,ntention de la démemb:.-er o . • 

En eiJ.O t •• le détache&ileYJ.t; de la lVIaoédoi:c.e youg0slave en Ia~ret..:~ 
d8 la Bu.1c<"..rie n ' ~tait qu 1

Ql commencemmit~ D 1 c1: . .:..r;.r'es provj.n~es -· 
pz ~~-;::11.s la moi tié du pays seraient rattachó(";::; à l '~J.banie ~ à la 
BuJ e,;:::..: ie s à 1?.. Hvngrie et à la Ro'.lm2.~ie. 

l ev rmt une te11E? pers.pective , il -est dn. devoir de 
toua les Xcucm:lc.vess saï.'lS distinction d'op~-~ions politi(lues~ de 
s r r: pp.:-ser à J ca. dès tl'uctj.on de l 'E·Ge.t, dE' se cJreB~er. contra 1 1 :~-r ;-
pé•::~&lis::-.9 1:1oo;:;;_1cF.,;·i te. ~ais ce,la n.e. veut nullament dira qu 1 ils se 
sol idi:.ri:::P.r.. t avec le régime de dictai..l.;;re ti t"~.s te! 

D 1 ai llE?v~~s, e11 YougoslFtvie le Ghoix e~1tre S talj .. ne e -~ 
'!.'j_ .. ., :") ne p~1:-H:::.~.1:;~ ,._ï;;.e les membres du parti au pouvoir et les bé;n.á-

_.fj C.l.aires c~P ·:-.-~ r.:• .:rta ~~-e.l;' soit . u~.e infime minori t~ de la pop·li: s 
tion., ~1.~?.:. ~; ~-~-.A ·~ravaillc:n.u·s, ils 'demar::dent plua q-ae jamais q..l.c 
la l"tOinl!'.J.·.,. t. )_.~ d.u ::.c. s~r les organisations s-y-n.Jicales et les roo-
pê!"·-:ti.vo<:~ y:··:&(:!'le 5'.'-i..n une fois pour t'::~U tes. Plus que j <1.1il~!LC 9 ·iJ.;-· ~ 
U€iT1·.1do ... :-. <:··:<:, ·1·::···· rlro::ts èl.ém0craticn.1es ess~?.n·i,it!l.::; soi,'1nt r e.::~:'J:.ts 
C!~ e . 1~::• 1:.'~{(:'"' •·c,·:·:r..Jti o~'ls ~ociales èt éoonomlq_ues soien"..; rr.ls<~s a .t 
p1 o.._:i.t dco t;; .... .:.s·::-- l?.toric~ns.~s au lieu de SE':t'Yir la dictatîi..IJ::e ~ 
Ils vcuo::::a~ cj~1·-:; e~.:.,;:--t:out voir la f i n de la lutte en.tr·a Stal:J.r::.e et 
Ti to layy .. elln a ~z1or1r:é\,n~n i; .empir:é .la .. s i tt<a't.ion du rt!.JU.d-3 du tr:w&i 1 . 

' 
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~our orgruî.iser ces grar~ds chantiE>rs, les ouvriE>rs y Yivent d.R.ns 
aes baraquem?.nts primi tils, n 1 ayant t rès souvE>nt nour t ou.t e nou:rr i 
ture ~ue du pain de maïs e t des ~ommes JE> terr?. Îl s son~ divisés 
e~ 'trJ.ga~es,de travail, ch?.cune d ' elles ay<mt unE> normP dP produc 
t1 on,fi:t:ee &. l 'avance, à é~t1.-eincl.re voire 8. dépasser • 

.vans tou't<>s les branch~s dE' la pr·<>duction , on ?.saaie d ' a
ma~ouer des ouv:_-iE>rs afi:1 qu.'i~s i·)urnissant un effort suppélm.en
t a.J.re pou.r acerol tre la oroductJ.on en .:kvenant des stakà.anovist.es. 
Cr La est ens~ite utilis é comme stimulant 8 l ' ég?xd u'autres travaill .,.t:.rs . 

En voici quelques exemples: 

Dans 1 1 industni e houillère. - Le3 trav?~lleurs sont répar
tis e!l équipes de 7 à 1-03 hommes. un"minc1UI' qualiiié , av~c son aide, 
a.bat le charb on que lP.s autres ouvriers ramasoent e t chargent dans 
c:le& wagonüets. Par économie du temps, lorsque le lie'::.t du. travail 
devient encombré 9 ils doivent changer immédiatement ~e place et 
con1:iirll.l.er ~t travailler. 

Au d ébut de ëette ani1ée, la norme moye>nne. à.e produ0tion 
était de 62 tonnes par équipe, pour 8 heures de travail ce ~ui , 
o.<>mpte tenu de l'ou.tillage rudimentaire des houillères yo:J.gosla 
ves , présente un rend~ment consiaérable. Néan~oins , les combusti -
bles font détaut à.aP..s ce pays et les gon.vE>rna."1ts se trouvent dans 
l ' obligatign d 1 augrr~nter la production charbonnière. 

Cow~er..t s'y prennent - ils? 

Ils réquisitiom1ent les paysans pour en faire des ou~Tie~s 
auxiliaires da:~ les mines . Ce procédé r.e pouvant suffire, il im -
porte d 1 augmen1:ïer la productivité individu3lle . Puisque le Russe 
Stakhanov, au COlli'S d ' une journée de travail a pu :.=~b~ tt.re I02 
tonnee de char·bon, pourquoi les Mineurs youf'oslaves n ' en feraient 
pas auta.n t ? 

En ef1e t, le 8 aoüt, dans une mine de Bosnie le mineur 
Ba.jr inh a abattu avec sa brigade I32 tonr.es; l e 12 aoüt , le mineur 
Vel jich l i vra 149 tonrLes àe charbon; un au-nre E!ncore, Alia Sir.:> -
tanovi o-h , avec 152 t omtes de charbon , d épassa Stakhanov e t d~vint. 
du fait un héros national . gaio bientot ceo chii1re fut dépassé 
par un nouveau recor d , celui de 600 tonnes . Pour combler cette 
course È la production , la brigade du mineur slovène Zagorsched , 
composée de 13 homilles, arriva à extraire 862 to~~es de charbon 
au eours de la journée du 2 septembre derniE>r . 

Ce fut une véritable révolution dans le monde des mineurs 
yougoslaves. I:l.:rt.:t.ins ·,:;.ë voul.a.ient pas croire à ces chif.rres fabu
leux, Aussi, pour les convaincre , 1~ direction des ~ines se ?rut
alle ubligée de taire venir les brigades de choc dans les pu~ts 

.... ; 
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pou.r démonstra .ion. Cotl'.;:le il est f<!.Cile de le ,dé~in<:!r , ces br:~-.: 
gf~ .• )es c;ho,-e~ et gatées à s11uhai t, telles des equ:.:.p3G de s.p:;])ti :::s 

' I J -· . 1 . , 
pl;'vie3S:!.OTl.iW~fl , IU~ent PY:"éalablemE'lnt b~er ... ~ourrl..eS: "' 6a.ls.s:-~s . éU 
rBpo~ pendro1li pl1.~S1.eurs . JOtrr'S avant ca ... ce epreuve :si:' _ctal.rulal:r9 • 

. . 
DaJl'J le· of1t~.m?'.1t .. - · Póur accéJ.é~er la prod'lction, 1:;; tr.aç:ç. n 

proteesîonneT_n_1_ê~(ëè:u-~~ q_ue le traYh..!.l han ".;em~n:~, qual~.fié, . "L~:· ..... .-t 
le .reu t;e élï?-U t· co:n±ié à ses aides. De eet tG m.;:..1nere u.."le br:..gé•.J3 
de 3 11omn-?.s ar:r-irJe à maçormer 15 o~ t.res c1.:.':les, ff1.o::-s <;_ue ln :o.cr~e 
prüniti v8rnant fix.ée n' étffi. t q_uc> de 2 , 20 màtras c.ubas. · . · 

: . 

Qu'à ct>la ne tierme ! :!?ia 2 septemb.:~e I949, Jord?.n l'a-.1~evslü 7 ::iC 

é ' " - ' " h · t h""u•.,..es u.,,_, .,..... JV· ~ ' ... ··e .uompa<!Jl <.te S1."lS a.eux &.l:tP.s 7 e>xe.cu Ga .~n 111 ,. u. .. t,. l•·'-- c: •• ·• '-..!. 
re·~'~cé~entr:.nt un vo-lume éle 42,. 50 mètres cu~es. :St, 24 b·~uret> ?-~~ds , 
.Ma-rko Boskovs1d ·maç,m ... "la- d; a.bo.rd 47 9 79 mè-tres rr..:t!:1es <·~.l.i. O ·?~~·.:< :18 

·. 8 be1.·:1~eo et ensuite- 55 mètres cu'JGS o Celite lj_t3.n:ie r..é :·;:é..•:-:-:1te. 
. . pe.:llS..! c;, ~ ie 6 se~)teL-:b:.:-e dernier' Stefanovski ba ttaj_ t .·tee:.~ -la 3 

re .)Ol'ds en exécu tant 1.m mur de 72,28 m.ètres cul;:)en . 

]):>...,."' ·: '9..7:'i cul 't:'l.'::'E! ~ - ~ans u.:ne> ferr.1e é·cat~s~e , non lo:;:n él.e 
Bel~·~~:: .. /'-i.-.. -.J\·.:·; ~-mm<3·s·réquü•i tionnées dans 52 ar:.-.:::on:iissem·:.:--.:~;"'1 
0.<:: ber·~ie e-\: ,.rc;pR:;.·tj.?s en 2~ brigacles, com.;nruer:t le t:t:a-ïTaj::!. 9. · . 
3 }~ .. ~~~as nn. ïr.:l.·~j~ pour· le terminer à m:i.d.i. Ap:cès ie déj~ur:-:::-::-·., 
eJ\·.'8 ch.~":·:.z;<-':Cl'~ C.8s wagvn:-> de chemin 0.e fer, tout en étan t obJ:i·-

, ). ' · 1 ' L . t ' . B'=''"'~l '=.L Y.:.·r.l.er a;J.x r-:o1ns au menage.. e so1.r, avan· a.e se ccur:;:~Jc:.:-, 
el·L·':J sv.:i:.;·.;,·.~ ': ,).e.:< cot.'.':'S 0l:! on let'.l.' enseigna leB p:..~ir ... c ipes du 
ma:·;::\.3me- ö ~<Ü :.r..tsr.te-J,;i ti:.::me. · 

' -..: -: ---: -: -·: -: -:-

IJ. e8t éy.J, ·:'l.<:!nt 0.1J.9 J.es opvri ers e t les pRysans yougoslq:.'3 .S y 

c._ui eYl C''D., p, :--m: :, d ' un .r- égime b asé SU.}:" 1~ t!'ava~-1 foroé et ;;·;,;r:;· . ~ 
la t'...: c :,:'. x·.,·. ·.·a tt r>.:l~î.•:'.!:l":! nr_,_lla:n?.n t à 9ho:.i. s:.'~ r- entre Stali:;.;(~ B t. 
T1t.J. ~.t".;....:· <..:"'!v:'..K f~:::t do.cénavant fai"~: i ls sont po: .. u · la d8mo·:ll'::l.tte. 

41\. 

-=-::::::-- ~-=-= -=--=·- ':':-·=· .. ·=-· 
- =-=-=-=._-::.-· 

CO!"•-,IEU. SDKT -1LS ? 

La p~:!lrise c.;;·ïr!l!r~~-s !.?. dl- ' obéàience mo3oovi te informe q~.:!..ott
di~nneme:l'ö 8?5 l?.C'vE?.\..:rs qua les p! isons yo·.lgoslaves régvrgent è.<) 
cc.;:r.lt~.niBte::> a...rl:ii't:i.sta6 . Qv.el es;,, en. fa).t, leur nombre? 

A v.~:ni di!'e 9 i l n! es~ pa3 diffioile de les compt9::-. D' ep~·ès 

' 

I3 -

ö;s chif1res offi?~<üs! le P.C. ,yougoslave co:npte 400. 000 aihére>nts . 
, dans le c_ o~~l. ~li ~u1 oppose Tito au Kominiorm, t • ·t et 1 . ?U u Cl ogen, 
Pus partl.cVllerenent, tout membre du parti, est obligé de mani-

fester p~bli~uem~n~ sa loyauté à l ' égard du dictateur . Celui qui 
montrera1. t le, mo1nar~ siar~e de sympath1· e p~t'"' c-t 1· ne t · 'd · 
t 

o-· ·J..... o a r . , es 1mme 1.8.-
emént chasse du p?xti et emprisoru1é . 

Dans ces condi ti ons , il est ±acl'le d"' com t 1 d · d , ' .. P er es a versal. -
r es ,u ~~g~me alltuel . Leur nombre exact n ' e<=:t con:1u que du minstre 
de l ~n ver1eur _ ~ Belgrade . A en1 cr-:>ire les nublicati9ns official
les, ll Y au.ra1. t dans les prisons yougosl avE'is I467 " Kominformistes" 
c' e~t-à-dire communistes qui avaient approuvé la_résolution du ' 
Komulform relative à Ti to. 

Etant doru1é que s-:>us le règne com:--:mliste les nrisons 
servent à la "rééducation" des !"1Al.rai teurs les _creoliers r·éu.ssisent 
à "rééduquer" les camarades égarés . La r8.dio et 

0

la nresse ti tistes 
ont publié triomphalement, le I6 aoüt dernier , ~ve i~~ormation 1 
s:l<?n laquelle " I416 kominformistes inca.rcérés ont envoyé au Co -
~1te central du P . C. à Belgrade une déclaration d~s laquelle non 
seulement ils reconnaissent leurs erreurs 9 mais en plus, ils s ' en 
gagent à comb:ntre tous les er.u1emis du pays, soie:.1t-ils kominfor -
TJI 'i.stes ou impérialistes." En iai t, 713 " péch9t:a>S l~ééduqués " furcnt 
·~.t<l!:.!ft~,hê.s., -. 

Par conséquent, parmi les 16 n:illions de Youg0slaves il 
n ' y aurait guère plus de 5I individus qui s 'obsti~~nt à pe~sistcr 
dans leurs er.reurs stalinien..."1.es. 

Il ne nous appartient ni de c~nfirner ni de démentir les 
chif~res OÎiiciels . Il est possible que le ministre de l'Intérieur 
titiste se moque :iu grAnd Staline et de ses succès t:n Yougoslavie . 
Même si le nombre des s t aliniens yougoslaves di:fpassai t cè chif.~.re 
de IOO pour cent, il est incon t estRble que les st8.liniens altent 
essuyé en Yougoslavie une défai te totale . 11 est 'égalemE'lnt cer t ain 
qu ' il n 1 existe nulle part dAAs ce pays un seul grou pe de résistall
ce armée stalinienne . Cependant - toujours selvn les renseignements 
officials - ~a police politiQle composée de 200.000 ho~nes avai t 
é t é forcée äe lutter cont.ce 800 bandes "r.ationalistes" guerroyant 
dan s les mantagnes serbes. 

En tout état de causes , il est certain que l'expérience 
Ti to est un échec sa..Yls précédE>nts de Staline èa-l'1S les Balkans . 

Cette ex périence , comme égale>ment c~lle du blocage de 
Ber l in, Cevrait servir d ' exemple au r.onde démocratique . La puis
sance bolchéviste ,qui se prétend invincible, n rest qu ' nn grand 
bluff . Les forr.es du monde démocratiq_ue , . aano: se plïe~ davant iui, 
doivent12ui tenir tête. La paix du mond& ~'exige. 

- :-:-:-:-:-:-:-:-
-=-= - =- =-=-::::-
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LA VD! DU CS!J'i'aE A ! 
------------·· --·---.-J.·. 

.. ;_:.;...·. ~- :....=-- :.: .~-:.. . -

1\A;:J.Po.ve"t· noU:> f-l. di·~.., .. o ---------------------

Ketrl Peyer, -prss:i d.ent des Syndicats Libres Hongois , rrrlli:
ta:::t ou·r:::·ier pourchaE sé par. le gouve:rn.am~n't ae;~~,-~.el de la Hor~~:::.-:-:~ e , 
vi.ent de pa.Jse.:;."' quel<;_uas j ours à P?...ris avant d<> se rendra a·c~>:· 
E t a ts-Uni s . 

Lors cl.e son séjour pax-mi noti.s, ru1 de nos coll8.horatcu.~s 
a t enu à p0ser au viE'f~X s~TJ.dicaliste quelques ques·cions con.ce.::-nen -t 
lt'. Yi e dans son pays. , . · ' · . · : · . 

- Quelle est la situÇltion actuelle · de la classe cuvrière· 
hvngroise? 

- I,a cl?..sse ouvrière n'a j ar.IRis été, au cours de t oute son 
· histoire 1 auta::1t exploi tée qu ' à p:- éserrt. De: m~;n_, ~ eJ.ilé n~a ~~.1;:r!.is 
·· có:r1u ru1e o::>pl'ession d!ig·::tà:'ûo:r:l .. &lE aussi O.l.:'V.tale . F.n a épi t de·· la 

ter-:'er•.!', cela :::1
1 a pas l' a..ir d 1 aller d.e TT!:!.dvL e!l !TlJ..dl. X da1.s ·J..e 

meille·l.lr des 1 ~~fimes; en èf.ta t 9 les journanx p~lent trop sou-;'ent 
:.~ " F"t..boto.,~<: 11 , "n:égligence", "destruction". Des t!;-availleurs

1 
.. cou ë~ .... ~les c:.e ces crimes, so:::~:~ COi1S 't<1l1lment interné::; Y jugés, c v!"' . .J:àa
"néz. 'Aussi,. penda::.1. t mon séjour R'U4 Etats·Unis' je :i:erai de IDDY.'. 

mieux pour mobiliaar to;;.tes les forces à.émocratiques. de 1 'A.r;:~.!' i.CJ.D.e 
en ,n-:~ de not~s aider à l .iQ.érer .la .classe · ou.vrière hmigroise él.e 

. ce ·~ esclavage . 

- . Qll~lJ.es sont l~s l:'"evendicat ions immédiates de l 'ouvri·er 
h:Jllt,roi.:; à 1' h9ure présent e? 

- 11 dR:Tl::J.:.1.:le à travailler 9 à béné~i ei er des lois· sac!. álea; 
il aspi:'::'e à l' c..rd.re e t à .la d émoc..catie. 

~)t•e::.les ' son~; 9 d 1 après. vous, les t äcl:les des Syndica'is 
0 Li b.:.·gs f-n exil? 

J 

- Ils er!~; t:.n role. i i;Ilportan t à jouer e t de serlaUBes resrx;·~
sa'oilités à a::et:.:•J~::.· . L~uc act~ivité doit to'..lchar · tolJ.s l9s traval::t.-
leLirs hc-n:;::cw i m.rnigrés. CaB syndicats ont non seulement à d€f·.:n
dre les in ~éT,H;s é ... onomiques des travailleurs, mai.s at~.ssi à s 1 o:.-vu
pe!' d,~ le~ é,Ju.··a-!.;io!l dMs le but de r c>nf oreer leur cónseie:o.ce- w 
classa . . L:-:a f . .r:~i:i_ 'tüs Hongo:.s Lib:·es en exil doiven•iï se sou.oj.<"".C 
à. qe .que lf,~ 'tt :3.\.·a,i·lleu:cs .hm'.grois consérven t la b~nne renommée 
qui 'i ls a·/ai9nt q.cquise scr- le pla..'1. international.. - · 

'•T . ' • - . . . V.H. 
.~.~o'-l.s apprenons ·au c.er1ner moment que le ca-aarade Peye1·. 

a~ri·ré à Nev·-·Y01·k, R. été in~J'lté au conGrès ·do?. 1 ' Ar.lerican Federaii e:a 
o:t Llbvr qui ss tient ces j ours à ST . Paul ( U. s. A.) 

-:-:-:-:-:-:- :~ :-:-

' \. \. 
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No tre nouveau eon±rère . 

C'est ave.:l plaisir que no1J-S saluons la müssance d ' un 
nOtweau Con..~.rère qui r empli t ave0 zèle ses t~ches synd.1calistes .. 

Il s'agit du Bu lletin hongrois bi- mensulel : 

SZABAD M~GYAJ.1 fvfUNKAS - 13 TRAVAILLEUR HONGROIS LIJ3illi 

Nous lui souhai tons 
qu'il avait choisie. 

de réussir dans la voie u•tile 

La Rédactit. .. :m. 
- :-:-:-:-:-:-: -

NO'J.:RE POI NT DE VUE . 
==================~ 

Le procèè. ,}e Budapest, au cours d.wiuel qu:.lques comtml.
nistes e t leurs coll~borateurs ont é t é cond~~és aous prétPxte 
d'av oir été des 11 R.gents " titistes ou caoitalistes a. eu un grand 
r e tentissement dans ce pays., ·· · 1 J 

Procèè en sor.cellc>rie, il dérr:ontre toute 1 ' abje cti'on 
de la" justice"des 'pays soumis à la d ictature communi3te; il aver
ti t les crypto-communis tes du sort qui les attend s 'ils ne se 
doru1ent. pas corps et àmes à l 'impBrialisme soviétique. Procès 
sp8ctaculai.re, il fut une grossière mise en scène nont~e par les 
Soviets afin qu'il s puissent e,v oir des " al i b is'' pour denoncf'r les 
traités d ' amitié e t d ' assitance conclus avec Tito. 

Le jugement de Budap('>s t avai ·~; peur but de prouver que 
Ti to, agent des i mpérïalistes occidente..ux, attentai t à la vie des 
diri geru1ts communistes hongrois. 

Tout en cond~nt cette justice ~- la r emorque de la 
~ictature stalinier~e, nous ne pouvons pas nous engager dans la 
défense inconJitionné~ des accusés, faute de preuves su~~ isan~cs. 

En t=>±Iet, trop SO'.lvent étaient-ils de c?ru!iven?e 
ave c les Sovie ts. Trop souvent prê chaien t-iJ.s la pol1 t1que. au 
double-jeu, méthode chère aux s t aliniens . Staline, n ' a -t-:-11 pas 
col~aboré pend2~t deux ans avec Hitler , l'aidant à poursu1vre 
la. guerre contra la Pologne, la Fr8-'1.Ce, e t 1 ' Angle terre? Les 
co~~istes ne s 'infiltraient- ils pas à la Gestapo pour , av~c 
son aiue, défend~e leurs copali1s et sup~rimer leurs advPrsa1r es? 

'Dans la lutte pour le pouvoir les bolcbévi~ks nouent 
et r enouent des amitiés, préparent des complots , ,col~aborent at 
st·entre-tueilt ensuite. L'U. R. S.S .. nousen a donne ma1nts exempla~ 
en la matière. 

.... ; 



Ain:.;i, 
tions pcr·~6fls 
let:U's a.ve~x? 
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co~m?nt d~sc.erner le vrai da f~:x 
c~nt.re les inculpes de Buda.p~F:t'? 
Ces homme~ so~t capables de tout. 

drms lE's acc:::.sa 
Q-:.;te penser d.e 

Un commn niste> t ombé E"ll disgrfwe> vru t el:hç,Q.re> 11 ser\'"i:>: le 
Par t·i 11 par sa mcr t. S 'il .est per à u, il n 1 hé si t~ cef'' avouer p-;,;t;-;}.i~_uEl -
me:.t tout ce q1..: ' on ll.ü dGmP.nde. D'aillP-ursj qu.i sait: les cc~l(~?.m
né.:> à mort ne seron·t peut-ét.;.~e -pas E'x.é,.;-u:i:ïfs , mms déportás q'Jèt.•lqre 
part e:n S::.bérie ••• 

Qtl'!Ult à ncJus, nous áéfendons n.vRnt tout l0s hommes e·t' les 
feramo o ·fd.!~ ~jtE<s !i!.'t1Z LéO~J..v:Lc ·Gions démocratj_~ues, qui d8pa~.s longJGs mps · 
scn·t 1 ' objt"< t: dG .fp.ust><'is 8.C:...ous<.tions c:> t des condarr.:l'l11.ti0ns c~.e lr>. 
part des s::,l.ll.~'liens . C?.--::-.:r· q::.:ti qui~;-~bnt les rangs ae l:t démOD.i..'8.:üe 
et :f:'acili t:~niL 1 'instH.U.~.Jüion des è!-i.Jt.atures communis'~e::;, nouil ne 
ter1ons ni à les pl?..ind..!.~e .. ni à lès déf.'endre. Ils méri t?nt 18;;:~ 
so!'t. E:.; n:·~.-;;.e s 'ils n.~on-!ï. pas· coram:i.s lE'ls 11 crimesa que leurs j-...:.ges 
leur. at Lr· J.J''.:!.o:'nt, ils s0n·t rasr0nsa':les d 'un autre , plus gra-;G 
encore , celui d'avoir aidê à :!.nsft;aller la dictature bolchéviq::.::.e. 

No~s, nous n'oublions pas . qu~-· 

- A. Z'J .. \lif0.fSKI, secrétaire> de la C.G.'J·. polonaise de I9I.9 
à I93«:1:- : ......... arré~d e t tor-t-u.ré p?..r le N.K,V:D. j'?.squ'à ~J.e 
ü~ .~er~ s '·<'?n suive •• ~ 

T·. P:E~'I' ... i.ESCU 1 présid.ent du Par ti co'.cialis t e roumai:n r es·l;e 
P,sp:;~s p;.:J.o d'u:1. an en prüson, conclrum.1.é pou.:c . són a-::ni·v.t·l:fé 
soc ia1:la·~e •.• 

K. Pa7..l\K, se crét::üre géné:ral du. }?n.rti ~OC':lalis te poJ_0n:''!.~...:l 
( P.,2 .. fJ .• ~ de I9?.0'à 1·939~ con<lamné·par t..._"l1. t~:-:!..'~m .. "lal ral5.ï . .J..
t?5.n~ "'>'il'!'!U.UiEÜ'l ·pou:r av~.i.r é t é un socialiste sF.~ns · pE.-~u: 
et r?3.:::.s rPp.roche , pour:;:"·it d2:1.s un cachot du N.ILV~D· • .•.•. 

IL J.!.TT/t:.~~V, v~e,_,_'l: milj_ t an 't ouvrier bulgare, fut conda::n
~lÓ c~ 1, cc..tJ;. J..SOl~-e par les s·Lalini~ls ••• 

e!; d8s r•'.}.liars de militan.ts syndicalistes, sociaJ.~_stesy 
dé,nocl· a.~~t-J.::; S'Ont qï.wtidiennemen,; arrêtés, j,_,_gés et cor~dam
néo. 

Lucienne · REi~ 
-:-:-·:...:.· :-~-:-

-: -: -: - ~ -·: -
---.. -------·-----------·-·---------·----------------------· 
te Géran·~=· !..~;gaste G.ALLOIS . Ronéotyp4~ 198, aven1~ 

cu Ma.i.ne 1 P A.Eo:s I4e 
........ -·-·-··--·--·------------ .. ---·-··--·· .. ·-·--· ·-------·---·------------· 



ro September 1949 

bijlagen: 16 bladen fotocopiewerk 

In vervolg op eerder gegeven mededelingen over de totstandkoming van een 
niuwe internationale van vakverenigingen, welke groepering een socialistis 
inskag zal hebben, kan thans worden toegezonden een föto- copie van de ont
werp-statuten. 

Deze statuten zullen worden behandeld op het constituerend congres , 
van 28 November tot 9 December a . s . te lon~en zal worden gehouden. 

Als voorlopige naam voor de nieuwe internationale zal worden gebezigd : 

terwijl in Nederlandse kringen wordt gesproken van ~Jereldfederatie van 
Vrije Arbeiders -Vakcentralen. 

Van de gelegenheid am ten congresse met voorstellen en/of resoluties in
zake urgonte vraagstukken te komen , zal door het N. V. V. worden gebruik ge
maakt o. m. door een resolutie aan de orde te stellen over de economische 
samenwerking in de wereld , waarbij een krachtig pleidooi zal Vlorden gehoud 
voor een verenigd Europa. 

Verwacht mag worden , dat van de verdere voorbereidinp;en en de congres 
zittingen t . z. t . mededelin~Zen kunnen worden gedaan. - Einde. 



• 

' 

I 

p·,J..C-1 . 

Eerste ontwerp, goedgekeurd door 
het Co~ité voor de voorbereidin6 
der nieuwe Vakverenigings-Inter
nationale, in zijn vergadering 
van 2.5-29 Juli 1949 te Londen. 

STATUT EU ---------
II;le~cY:Bg 

De taak van de Free World Labour Confedero.tkn bost ' at 
uit het verenigen van de arbeiders , georganiseerd in de 
vrije en democratische vakbonden van de hele 'lTereld, en 
uit het scheppen van mogelijkheden voor onderling overleg 
en onderlinge samenwerki~, teneinde de hieronder volgende 
doelstellingen te bevorderen. 

Overtuigd zijnde, dat de vrijheid van gedachte, van 
meningsuiting en van vereniging tot uiting moeten komen 
in de voor •1aarden, betrekldn~ hebbende o y het leven van 
de arbeiders en hun verhouding ten opzichte van hun \7erk
gevers (onverschilliG of het een overheidsinstelling of 
een particuliere ~erkgever betreft) evenals ten opzichte 
van de Staat , vcrkondigt de Frce ïorld Labour Confederation, 
do.t iedereen recht heeft 
1) op sociale gerGchtigheid, die de enige duurzame basis 

voor de vrede vormt; 
2) op arbeid en vrije keuze van een beroep; 
;) op arbeidsbescherming en individuele bescherming; 
4) om ter verdediging van de belangen der arbeiders vak

vcrenigin....,cn op te richten en zich daarbij a~ te 
sluiten, \?elke vakverenigingen o.ls instrumenten moeten 
d1onon voor vrije onderho.ndelingen en dio hun gezag 
ontlenen aan hun l eden; en 

5) om grondwettelijke middelen toe te passen teneinde de 
regering van zijn land te hervormen. 

De Free '7orld Labour Conference verkondigt het reoht 
van alle volkon op zelfbestuur en op de geleidelijke invoe
ring van dit recLt , da::tr waar het nog niet bostant. 
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De Free 'ti'orld Labour Confaderat ion bevestigt, dat de 
algemene economische welvaart , gebaseerd op vrije arbeid, 
tezamen met sociale gerechtigheid en veiligheid, de enige 
basis vormt waarop de vr ede ge~!'ondvest kan worden en dat 
de ontkenn.t:'lg of de beperlcin3 van deze rechten een aanslag 
op de mensc:.ijkc waardighei d en een bedreiging van de vrede 
betekent . 

Zijnde een organisatie , die de grondbeginselen der 
democrat ie :'!Ct overgave verdedigt, is de Free World Labour 
Confederation een kampioen voor de zaak van de democratie, 
die r echtstreeks of indirect strijd tegen totalitaire 
agressie. 

Doelstellingen. 

De Fr ee \ïorld Labour Confederation verklaart, dat 
zij als haar doel beschouwt : 
a) een machti.;e en doeltreffende international e organi

satie op t e richt~n, samengesteld uit vrije en democra
t ische vukbonden, onafharucelijk van alle overheersing 
vanbuitenaf, en die zich verbindt de belangen van de 
werkende mensheid te verdedigen en de waardigheid 
van de arbeid te verheffen; 

b) t e s treven naar algemene er:cenning en toepassing van 
het vakverenigingsrecht; 

c) hulp te verlenen voor de oprichting, handhaving en 
ontwi~~cling van vakver eni gingen, in het bijzonder in 
de economisch en sociaal minder ontwikkel de l and0n; 

d) de economische, sociale on culturele belangen der bevol
king van l anden , die door de verwoestingen en de gevol
gen van de oorlog ernst i g nadeel ondervinden, te bevor
deren en dez·e landen bij de opbouw van hun economie op 
alle mogelijke wijzen te steunen; de uitbreiding van 
over een zo uitgestrekt mogelijk gebied geldende maat
regelen voor wederzijdse economische hulpverlening te 
bevorderen; 

e) hulp t e verlenen voor het tot stand komen van volledige 
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te;•Jerkstelling, de verbe-.;eri~ van .:lrbeidsvoor•:;aarden 

en de opvoering vac r.et levenspeil der volken van alle 

landen der wereld; 
f) de om;wil~'eling var: alle bron.'len van b estaan van alle 

la.'lden aan t e moedigen i n :1er: belang van de econooi
s che , sociale en cu l turele Yooruitgan.:; van alle volken 
der r:ereld, in he't b i jzonder van de einder ontwikkelde 

g) 

h) 

l anden en van de ge~ieden , di;J~ zelfbestuur 

genieten; ·- · ' 
U::: het d~, l:.ec algemene 1·.elvaartspeil te verhogen , 

te streven naar verhoogde econonischc samem1erking 
tussen de volken op zodani g e 1'Jij ze, dat hierdoor de 
ontwi k..l{eling v ë.tn grotere economi sche gebieden en 
vrijer goederenruil aangemoedigd v1orden; 

het systeem van vrij e o.rbeiLl te besc hermen, te hand
haven en uit t e brei den e n over al , onverschillig v.raar , 

aan ul'/anga::-bei d ee::1 ei nde t ,: :;m1ccn; 
1) de vrije vakbewegin;; te v er·o;egen.ïoordi gcn in alle 

i nterna ionale licbe!:cn , die bestaan of nog opgericht 

zull en ;:orden en t ot doel 1:.ebben een ta~~ te vervullen, 

betrekki ng hebbende op ~e sociale en econooischeJCon
ditics der arbeidersbevoH:ing , en , indien wenselijk , 
de u i -;;voeri ng van de door deze lichamen genomen be-

s lui·.;en te bevorderen; 
j) samenv;erki ng t ot stanci "Co b r ensen en uit te breiden 

met inter nationa l e organisaties , o. l oi' niet opg ebouwd 
op r egeringsvertegenv1oordig i ng, :net ·betreklcing t ot 
werkz aamheden , di e de dodei nden van de Fr ee 'ïorld La
·,,our :Jonfcderati i.l ·uevorderen door algemene beschenning 

en verdediging van de bel angen van de volken en waar

borgin3 der mens enr e chten; 
k) steun te verlenen aa.'l de totstanillcoming van een wereld

s ys teem van collect i eve vcili~heid, maar t ot het tijd
st i p der verwezenlijking ervan ocdeworking te v erlenen 

aan r egional e v crdro.gen , nodi g voor de v erdediging 
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va."l de dcmo cr ;i -, C!: c1_; _, i::-_ ov~rvt:!l!"- .::::1r.i n· zijn 

oot he ~bdve::;t ver. d0 öJ.::r 'ni.t;J-. ·;~'Cie~; 

1) bij te clr nG'or. -:.~ do v~.::-:-.o _: in:; V'lil :.c · :ü ge:":ecn •; ... ü 

vnnrtspcil , door o.lgo:::.~:-.. or:-::wi ln . .::linr:; _,n voorlichting , 
oct h.:: t è.ocl de kv!:!'li. ... ::. :., : · vgrip vo.n no.tienale en 

interno.ï:io:c::lc protlener. , ·· :.:.rvoor de -:lrbeiders gc
stGld 110rc•.en , uit te "brei de!',, a.oor 6.e doelstcllingen 
van d e Fre~ -~rld ~o.bour Confedcr~tion te bevorderen; 
door d<:: groo-c;st mogelijl:e ccn1.eid v::>-'1. do .'lrbciders 
tot stand te t renè5en in de Pree 'ïorld ~bour Confeder
::~.t ion , het te:·.ui s va!l de vri~c v::~..kbewcging . 

De bovensta~de do0ls~cllingen zijn in overeenstem
mi ng met de grondbeginsol en van internationa l e verklarin
gen , à.ie r eeds de v èrstrcld{encle ins Genmin~ genieten van 

de volleen der r;ehele '.'lüreld, zoals: 
o.) het Atl::mtisch Verdrag (19L;.l); 

b) de verkl::~.rin6 over de t :-.:lk en he-c dool vru1. de Inter 
nationale Orguni so.~i ~ van do )~büid (1944); en 

c) de .Algeoenc Verkl ::u-in& -rru! l. e ilccht:e:n van de r:.ens , 
afgekondigd è..oor de ."ls eRc ·;:; Vcrf;aC.crin& vo.n de 

VerCl:.i" de l\aties i n l 9l!.8 . 

Arti_kel ~ 
(a) Alle bona fide no.tionnlc v~~vorbondcn , die 

heè doel en de stntutcn V,J..'1. de Frce ·.:orld Labour Con
federat i on onderschrijven , kunn.cn a l s l i d gekoz en worden. 

De autonomi e: v an aangcsloten orgrulisaties i s ge\l::to.rborgd. 
I ndividuel e bona fid6 vrucbondon , ~i~ het dool en de 

stat uten van de Froe l orld IJo.bour Conf cdcro t i on onder
s chri jv en, leunnon zich o.o.nslui te:n b, j do Frce 'iior l d Labour 
Confeder at ion , i ndien het Ui t voerend Bureau, na overl eg 
met het betrokkon aangesloten lnndelijl< vakve";i;ond ofde 
~delijke vrurv crbondcn, t ot de corc lusic i s gekomen dat · 
aansl ui ting \ïenseli jlc i s . 
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Het '!Oor"Cduren v:m :_e·.; lid.::l~a :: sc1 :;._p in afhankelij!-: 
van de nal eving der verplichtingen, die in deze ntatuten 
vas"Cgelegd zijn. 

(b) Het Uitvoerend Eest uur is gemach"C igd een be
sli ssing te ncr:ten over verzoeker: or.:t o.ansluiting en moet 
zijn besli ssingen ter kennis brenge:1 van de i\lgemene Raad 
of het Congres , ter bekrac~tiging . 

Vanaf ~eë 0genblik d~r toelating door he'C Uitvoerend 
Bestuur ·heeft de organisatie in lcr.restie alle rechten en 
plichten van een aangesloten organiso.tie . Het Uitvoerend 
Bestuur moet zich op de hoogte stellen van het bona fide 
vakverenigingskcralcter van ee:1 orgc.nis~tie, die om aM
sluiting vorzoe:kt, en die op verzoele van het Uitvoerend 
Bestuur ~lle hierop betrekci ng hebbende documenten moet 
overleggen. 

( c) Jen organisat~c bezit_ het recht zich uit de 
Frce World Labour Confc (:_;rD:Gio!l terug .te trekken, onder 
voorw~~dc , dat zij van d i ë voorne: . .--·;n ' drie maanden te-. . 
voren kennis geeft . 

(d) !!:en !:lededeling voor ui'Ct redir.g is alleen geldig, 
als de organis~tic geen-cor:t::-ibutieschuld heeft op het 
ogenblik, waarop de mededelinr, ter '\:ennis von .het Ui t 
voerend Bestuur \lordt gobro.c2:t. 

Een organisc.t ie, die zich ui t de Frce 'forld Labour 
Confeder:-.tior .. terugtrekt en concribut;icschuld heeft aan de 
Free World Labour Con:fcderation , moet i ngeval vo.n her
aansluiting de contributie over de periode tussen de 
twee aansluitingen betalen of z~l door het Congres v er
plicht worden een som te betalen, ,.,~J.rvan het bedrag door 
het Congres VJOrdt vastgesteld. 

(e) Het Uitvoerend Bestuur hoeft hot recht een 
organisatie te schorsen en het Congres heeft het recht het 
lidmaatschap van een organisat ie verval len te vorkl~en, 
indien het lid naur het inzicl:t vo.n deze tr10e instanties 
handelt in strijd 1:1et de statuten of in strijd met de 
belangen vo.n de arbeiders der gehel e wereld. 
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ktj.hl II. 
( -:.) Het Cong:::-es vo.:-. de FrP.e ·•:orld L::1bour Con

federation i s de hoogs~e i~s~~~tie voor de interpre~atic 
vc.n deze st:;.tut .... ::. , dE: v~s"ts"telling vo.n het program en de 

ricr.tlijavr.. voor de u i tvoering daarvan. 
Het Congres bes"ta~t ui t de vertegenwoordigers van 

de aanGoslo"ten vakverbon.àen e::. individuele vakbonden. 
(b ) De aangeslot en vakvcrboLden zi jn op het Con-

gres v er tegenwoordi gd over e enkomsti . .; de vol gende basi s ; 
t ot 100.000 l eden 1 aîgevD.o.rdigde 

van 100 .000 - 250. 000 l cde.r: 2 afgevaarC!.igden 
van 250. 000 - 500 , 000 l eden L~ -:-~ff5evo.ardigden 

van 500. 000 - 2000 . 000 l ede!'l 6 o.fgevo.ardigden 

vc.n 2000. 000 - 5000. 000 l ede!1 8 :rl'gevao.rdigden 

boven 5000. 000 l eden 10 :;.::gevaardi gden 

V er~-egenwoordi gers va:-;. ::.t11der0 international e vak-
bewegings- organi sati es ner::e!: a:\!: het Congres deel op 
grond vo.n .. o.o.trc;;el er. , vo.s"tgelescl · .-. ,lr'!;ikel X en alle 

ander e ma.c:tregel en , •:;aaro.=---. !:c ~ Congres , d :l Algemene Raad 
of het Ui tvo erE:nd :èes"tutu' zij:: goeè...l<euriP~ hecht . 

( c) Alle gedelegeE:rdcrt !.ebbe .• ::.ct recht het woord 
te voeren over de vro.~-5st~•kker. , die op de agenda v::m het 
Congres voorl~omen. Afgev::-.o.rdi ; den vo.n aangesl oten l ande
lijke va.kverbonden e!'l v:;.n individuol~ v~coonden hebben 

stemrecht . 
( d ) Het Congr es za l Cl'll.:J.~ · streven, do.t 0en zo 

groot mogel i jlee overcenstenu.:tn::; boroil~t nordt en ni et 
al leen con gewone mcerdE:rhci d. Indicll g estemd moet wor 
den, moet een beslissi ng echter hi j mcerd(:rhei d vo.n 
stemmen genomen worden , bnhn.l vc inz '.ll.cc v oorstellen , be
trekki ns hebbende op een I'Ji j zigi ng van de statuten en op 
de toel o.ti ng , s chorsing of uitsl ui t ing vo.n oen organisa
tie , waarvoor een neerderhoid van 2/ 3 der uitgebr acht e 
stemmen vcreist i s , 



' 

- 7-

( e) Indien twee oî neer orGa. iGavi es zul!~s vcr
langen , oo m; een schriftelijk::: st~;::i:l,!) plnc.ts heo ... e:1 . 
~lke o. .~ ._ ~:l o ·.; en or?;:l..'lisa:..ie bre:1gt da."'l ir. één keer 

o.lle s-cc•=.c .. uit , vtaarop zij volgens ha~ ledc~1çijfer 
recht :1ecft . Zen óedelegecrél.e , o_ ... r.ct Co!igre! aa:l\lezig , 
en verte3e.1·.;oor diè;ende ee_: a::--'1gesloten orga:'lisatie , is 

bevoegd voor zijn or.:;a::isa.: ie :lllc stenr..e!i ·.m-ro-:, zij 
recht i c<::ft ui·c te brenge~•, als cnl.:clo van de leder.. der 
delcgnti0 c...:v1ezi • zouden zij ~-. . 

(f) ::::.e!l :Suüengev10on '.-on.;re:.> kan bijeengeroepen 
\ïorden, als het u i·~voere!iè. :üest·..tt~r of de: Jüger..cne Raaci. 

het nodi:;; oordelen of indien !:linstens do helft van de 
aangcsloten organisaties dac.~oc verzocl;:t . 

Artikel IJ I. 
(a) !ie·c Congres wordt el ke tnee jaar bijeengeroe

pen. Het èc_ o.::delt de volc.:;end.e zaken 
l ) Rappor en ovc:' de :7crl:z --.,:;:-~rede!~ van U.;:; :'roe .. iorld 

!Jabour Confederat ior: over ~·.e ·._ .1c0 voor of c>a::mde jaren. 
2) Voorstellen betreffende de ~c l.;ivitei-c ·van ö.e I're:c 

'ïorld lc.bour Confederc.'t. i o:: voor de tr1e e" jaren , die 
op he~ 0ongres volger:; 

3) Voorsce:llor: oe·~reffe~:.d:: \'Ji2ziging va.'l d..: statutc:1 
van uo :'re<:: 'ïorld Lc.èour Cor:fcder c. ... ion. 

4) Co.ndj dac.tstel l i :1gen voor dé verkiezing van de Al genene 
Raad , he c Ui~voerend Bes tuur en c.l le andere instanties, 
dio nodi~ zijn voor do l c iding , oî hot t oezicht erop, 
vo.n de · .. erkz aamhedcn var. dG li'r cc '.ïorlcl Labour Con
f aderati on tot het volgend Cone;res , en c andidaat
stel l ingen voor d i e func t iono.r:inscn , wel ke het Con
gres , overeenkomsti o deze statuten, benoemt; 

5) Fi nanci'êl e vcrslagen en ont VIerp- besrotingen; 
6 ) Vcrsla~en betreffende heG funct i ennoren van de 

r egi onal e vo.kbondsburcaux . 

(b) De kosten van de afgevaardigden naar het Congres 
worden güdrD.3C!. door do bet:.:"ok!cen vclcverbonden. 
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Art ilc..9.L.!V: .!.. 

nC\; Congres 
1) b~noect een Commissie voor het Onderzoek der 

Geloofsbrieven; 
2) benoelnt een Reglementen- Comr:lissie; en 
3) stelt de agendapunten vast die l:et best besprol<:en 

kunnen 1!0rden in bijzondere Commissies . Elke 
Comoi ssie en elk Comi té legt zijn rapport uan het 

Congres voor ter discussie en 0eslissing in vol

ledi ge vergadering. 

Artikel .V. 
(a.) De Algemene R:::tcl bestaat uit ver·cegenwoordi

gers van alle a~~gesloten orga~iscties , die door het 
Congres vo.:..·_ do Fre~ ·-;orld L::1bour Confederation worden 

gel<:oz en overeenkomstig d.e volgende: 
tot 1000.000 leden 

van 1000. 000 tot 3000.000 ledC;n 
v~ 3000. 000 tot 5000.000 leden 

boven 5000. 000 leden 

basis: 
1 lid 
2 leden 

3 leden 
4 leden 

Vertegennoordigers v2.r.. andere internat ionale vak
be\:egings- orGo.nisat ies ku~_cn aan de vcrgaderingen van de 
Al geacne Raad de~lncoen op grond van maatregelen , vastge
l egd in Artikel x, c:n a lle andere naatre1_5elen , no.a.ra;.n 
het Cone;res , de Algemene Ra-:d of het Uitvoerend Bestuur 

zijn goecllccuring he,cht . 
(b ) De c:mdida.t en voor de Al gemene Ro.o.d worden door 

de betrokl:en aangesloten vakbewogings- organisati es voorge
steld; deze zijn tevens bevoegd een plo.o.tsvervo.nger aan te 
wijzen voor het lid, dat v erhinderd is aan een v ergadering 
deel te nemen. 

(c) In gevo.l va.> stenm1.1g bij handopsteken zijn de 
l eden of hun aangewezen plaatsvervangers bevoegd te stem
men. De voorec:~iften inzake eon schriftelijke stemoi ng 
zijn dezelfde.. o.ls bedoel el i n :\rt ikcl rr (o). 
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(d) Je Algemeno Rc. .:: ci. koot bijeen in het ja~ tus
sen twee Congressen vo..n de Free '7orld Labour Confedera.tion. 
1) Hij neewt kennis van de rapporten inzake de werkzo.om

heden van het Uitvoerend nestuur en v~~ het Financieel 
Vcrsl~ over het-afgelopen jaar. 

2) Hij keurt de begroting goed voor de periode tot het 
volgende Con;res . 

3) Hij neoo~ op grond vo.n het vorslag van het Uitvoerend 
Bestuur de cantregelen i n overweging, nodig voor de 
doel tr·'?ffende uitvocrinrs vn-l'l de besluiten van het 
Congrc >. 

4) Hij voorziet door ni ddcl van verkiezingen i n eventuele 
' va.co.turès, ontsta~m i n hot Uitvoerend Bestuur en de 

sto.f v<tn functionarissen v:m de Free i/orld Labour 
Confedero.t ion . 

(e) Een oijzonderu ver~adering van de Algemene 
Raad wordt bij eengeroepen, indien het Uitvoerend Bestuur 
het nodig oordeelt of op vcrzoele vo.n minstens 1/3 van de 
leden van dé ~1gemene Rao.d . 

(f) De kos~en van de ~gevaardigden , die deel
nemen aan de ver3aderingen vo.n de Al3emene Rao.d , worden 
gedragen door hun r espectieve vakbecregings- orgo.nisaties. 

Uitvoerend Bestuur . 

Artikel VI. 
(o.) Het Con3res ki est een Uitvoerend Bestuur van 

vijft ien leden, overeenkomst i g de volgende basis; 
Afrika. 1 
Azie en he·c Habije Oosten 2 
Austro.lië on Nieuw- Zeeland 1 
Europa 3 
Groot-Britt~l'lië 2 
La.tijna Al:.teriku 1 
N oorcj,..AmerH:a 3 
West-Indië 1 

De vertegenwoordiging van andere i nt ornat iona.l e 
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v~bewc~ingsQrgo..'lisatio~ geschiedt in ovcrcenstemning eet 

het bepaalde in Artü:el X. 
(b) Elk lid heef·.; cc!l ste:::J. . 
( c) Hec; Congres leiest plaatsvervangers voor de leden 

vo.n het Ui tvoer..;nà. Bes;::·.:ur overeenkonstif> de basis, hier

boven bedoeld onder (o.) . 
(cl) Indien een lid vc:::-r.inderd is~ ao.n een vcrgade

ring vo.n het Uitvoerend Jestuur deel te ncr\en , verzoekt 
hij een vo.r1 de plaatsvervc.n(5ers, geleezen voor ~ijn gebied, 
in zijn plaats o.o.n de vergadering deel ce ne,:~en. 

(e) D0 leden v:m bet Uitvoererld Bestuur en J:.un 
plo.::.tsvervangers v1orden recl~·.;streeks gekozen door een 
alger.Jcnc stc::uJ:.n..; vo...Yl het Congres . Zi.j riorelen bcsCJ10UI'Jd 
het Congres te ver1;e,senwoordige.<'l als 6én geheel c::-. :-.iet o.:'..; 

verte3env:oordisende een bi j?.onde::.' ge0e;ra!)lüsch gebi cd of 

een ber-oepsgroep van è.it gebied. 
(f) n(}t Uitvoerend Bestuur kor.1t r.d n::;;tcns drie -~eer 

per jao.r bijcc:1, inbegrepen de vcrgo.clerli~ 0:1 ç • .oidè.ellijlc 
vooro.f3cc.nd~.- aan de zi-t;ti:l,; vaYl t' .. e: Alóç::ton(; ~n ... c. en het 

Congres va'î de Frce .'orld Labour Co:rl'ede:r~tion. 

Het is vero.r-tr10ordclij~~ voor de lcidinö van de l.crk

zo.x.heden var. de Frec '.'iorld Labour Confederction en voor 
de doelmatige uitvoering der besluiten en aanbevelingen 

v an de Algeoene Ro.~d en van het Congres. 
(g) Het Uitvoerend Bestuur is bevoogd op te treden 

in no.o.m van de Free \ïorld. Lo.bour Confodcration, zijn be-
s l issin[5en moeten echter b0kro.chti gd worden door de eerst
volgende Algemene Raadsv ergadering of door het Congres. 

(h) Het Uitvoorend Bes tuur heef-c tot tuo.k een 
ontwcrp- agendo. vo0r te bere i den voor c}.k Congros en elke 
zitting v:.n de Al gemene Raad en moet dit ontr1erp toazenden 
aan alle aangesloten orga~isatics uiterlijk dri e nao.nden 
voor het Congres of de vergadering van de Algemeno Raad. 

(i) Elke aangesloten organisatie moet voorsGellen , 

botrek. -: l.ng hebbende op de agenda, uiterlijk drie mo.o.nden 
voor het Conö-res of de vergudcring van de Algar.eno Raad 
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indi enen . Voorst.all en, die na di~:: tijds~:: i]? bü.ncr.k.or.K.• , 
ku."l.ner:. niet worden opgenomen in de documence.:: voor het 

Congres of voor de Algenene .rtaad. Het on.acrp- :>.gcndo. 
moet door het Congres of de Algemene R~o.è soedgekeurd 
· . .rorà.en , 

( j) De o.gendJ. voor éi.e v eqp.deri n_; Vél!l ~e".: Ui tvoe
r ena Bestuur wor dt voorberei d door de Alge!:'lcon Secrotcris 

en c.e~; è.e desbetreffende docu.":lenten o.o.n ie leder: vx~ het 
Bestuur t oegczonde::. , en wel zo vroegtijdig, do.t à.ez'en de 
stu.l:ken !lins-cens een weck voor de vergadorin.; in ronden 

hebben. 
(k ) Elko aangcsloten or;c..üso.t i c heeft i1et recht , 

voorstellen in tG dienen voor t'lv o.gondo. vn.n het U:i.tvoercnd 
Bestuur, da-r; beslist of en wu.n.'1eer bvspreldn~ v:::..."".. ~.::".: 

pun·c plao.ts vindt. Der gelijlcc voor s·.;e:llen :::oe ten scbrif
telijl~ en uiterlijk vcerti~n d.:-.gcn voor de vcrGadering 
vn.n h13t Uitvoer~nd- Bcstm.:.l' bi j de Algel:!ce;~ Sccreto.ri s 

binnengekenen zijn. 
( l) Tot lid ven h ... t Uitvoer end J,,st-..nu' kc.n _gi __ c! 

gekozvn ï.torden e.::n lid ver. een orgo.~iso:cic , •·Jier betrek
kingen net de Frve :7orld Labour CoP-fcdero.t:i on door eigen 
optreden of volgens besluit vc..."l de .Pree '.forld ...c.bour 
Confedero.tion v~rbroken zijn, of die voortdurend of 
zonder geldige reden contributieschuld heeft , of ic:!lc::,.:: 
di .:: ophoud·i:; ..;e:volso.chtigd vertegenwoordiger te zijn van 
de aangesloten orgo.nis:J.tii:; , .:~urvc.n hij lid \I:1S op het 
tijdstip van zijn verkiezing. 

(m) Hot Uitvoerend Bestuur bepo.:llt :.1:-n de h:md van 
voorstellen der no.tionnl v vakvcrbonden de dct•1m en de 
plaats v an hut Congres en de vergadering vo.n .:.e Algemene 
Raad van de Frce World J,o.bour Confeduro.tion, 

Ar.ii.tk.Q .. LY.r~ .. 
Om bijzondere no.ndr-.ch·i. te se: .. mlccn o.o..~ du problemen, 

vta:ll'bi j de c.rueidcrs in bc:po.o.lde r eb i eden of .5 t roleen be-
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tl.'Ol<kcr .. Zijl:, en ;-.et het doel te tracttea de; t:lJl u. rJ. . 

d.oclstellir:_.m: van de Frce "i/orld klbour Cor.fcdero:rj.o!. tr, 

bevorderen , worden regionulo bureaux opgerici.t voor r)u 

contincr..ten of gebi eden, door het Consres of de ...... -:.::::: ,nl 

Ra~d vast te stellen. 

_!\.rtikcl VII~ .. 
(a) -C Al .;ooeen 3ccre·G""lris vu:1 de Frec 'V:>rJ.cl Lc.bour 

Confedcration i s vcrpl i cht dC; 0eslui ten van het t·ueeja::.!'
lijks Congres , vc.n d e jaarli~kse v erguder;ng vo.n <lc Alge 
meno Raad en van het Ui t vo er end Bestuur binnen een ~~~~d 
ter kermi s te brenr;en va..r1 c.lle a.angeslo-çen org::mi:ct.:.cs. 

(b) De aangesloten organis:xbies doen binnc:' t:ric 
maanden o..:m de .Ugcoeen Secretaris van de Free \'ior·ld Lo."!:lo u.:.:
Confederation ocdedeling van de caatrcgclen, die 7.iJ nebb~n 
genoocn voor de u i tvoering der beslui ten , of zender e9~ ~ct 

r edenen ot!.kl ede verkl ari ng toe ·::o.arom de uitvoe::-i: ._; v:tn e"ln 

bepaald besluit , \70.t haar betreft , l'liot mogelijk is . r~.: 
Al geocen Sccretc.ri s br engt dc.~~ovcr i n de eerstvol;Gnûe 

vcrgadcrin~ van het Ui tvoerend ~cstuur verslag uit. 
( c ) Elke aangeslot en organisatie is vcrpli~~t . 

1) haar l eden- bonden volledi g i :l te lichten over d<: \1':-!'.;i. 

z aamhede n en de ont wi kkeling van de Fre e \/orld La"!:lour 

Confeder:ltion ; 
2) de Free World Labour Confede!'nt ion op de hoogte t~ 

houden v en de voornaamst e gebeurteni s sen i n h('..er J....mC. 

F i nanciën 

,&!~kel IX. 
(a) Cont ributie 

volgende regel ing ~ 

tot 5.000.ooo leden 

voor leden boven de 
5 . 000. 000 

wor dt gehev en over eenkomstig de 

E 3.-. - per jaar 
por 1000 l oden of gedeel te lnarvc..d.~ 
~ 2.-. - per j~ar 
per ~oco :Leden of gedeel te dn.::-.::-vnn. 
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(':)) Het Uitvoerend Bc::;t' .. mr he ~ t: :.t::; reeL·<; s.m.-· 
sti s .;c ·.:>oschild~en op verzo e~<en van o.an;;esloten orgo.ni.,. 

s at ies om l agere contributi e te betalen . dan onder (a) 
bedoeld, zonder dat hierdoo_ het rec:~t van vertegenwoor

digi ng of Let s ~:.emrecl:t: beinvloed wordt . Deze schik .. :!.n~en 
moeten ec>ter van rijd tot tijd .!:.erzien v1orden . ::2:1:: be

slui t , dat: :.icro1) betreki;:ir:~ heeft, :!lOet: ver!:!el d v1order.. 
i r: !:e-.: ve.::-sl.J.o va:.: werkzaa::J:1eder: , dat: dcor de i-.lge:teen 
Secre-caris ter t ekracr.tigir:g wordt voorgelebd aan de 
Al ger.:tene Raad , resp . he<; Cong::es . ·~et Uitvoerend nestuur 
legt aan de Alge:!lene Ra<:.d, resp . het; Congres een j aar
l i jkse b egrotinl voor , gebaseerd op de te i nnen contri

but ie. !iadat de •1lgemene Raad , resp . het Congres er zijn 
goedkeuri ng aa"l ger.echt heeft , wordt ze aan de :--.a .... .:"·
slot en organisa~ies toe~ezondefi, 

( c ) De contributie ::oet per kwarta:l: en vooruit 
bet aald \7orden op de lste Ja"luari , de ls;:;e ;,.pri~~ de 
lst e Juli en de lste October van elk jaar. Eon organisa
t ie , di e trJee , doch oinder dan v i er kw:>rtele1: con;:;ri
butieschul d heeft , :1ag 111 e l een vertegenv•oordi ging naar 
het Congr es of de Al ge:nene Raad zcnd~m , naar de::; e heeft 
geen s temrecht . Organi s at i es , die vier , cloch ninder dan 
acht kwartalen cont;ri buti eschul d hebt en , zullen z ich niet 
op het Congres , resp . i n de Al geoene Raad ~1Lnnen doen 
vert egennoordigen , anders dar. ne-e bijz.:mdere toest:emmi ng 
van ne t uitvoerend Jestuur . Indien organi saties ~cht of 
meer lmartalen contri buti eschul d Lebben , r:or dt h:.erva.Jl 
mededel i ng gedaan a~~ het Congrc~ , resp. de Al gemene Raad l 
di e der gelijke orgelni s a-t ies kan uitsluiten , als na s chrif
telij ke s temmi ng eGn ti•Jec(l.'-l~0..: '10Cr.1crllcHl zi.cl: hiervoor 

u i tspreekt . 
(d) De uitgaven der l eden van het Uitvoerend · .. 

stuur van de Free \/orld Labour Confodorati on en der 
Boek enverificateurs , ont s taan door de ui toefeni ng van hun 

functies in de Free "Norld Labour Confed.:.r ation , wor den 
door de Free \/orld Labour Confeder at i on ~edragen. 
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( e) Het Congres lcies1; twee eoekenverificateurs, 
die elk jaar de boeken e~ ~inanciele bescheiden van de 
Free World Labour Confederl~ion eoeten controleren, en 
tevens een plaatsvervan5e::::-, die bij c.i'•:mzigheid van een 
gekozen boekcnveriiica~eur als zodanig optreedt , 

Leden van het Ui-cvoorcnd nestuur kunnen niet tot 
boekenvcriiïcal:ïeur gekozen r10rden . De vorificateurs leggen 
hun versla _:en voor aan het Uitvoerend Bestuur , de .l'.lge
mcne Ro.o.d of het Congr es. H::. goedkeuring door een dezer 
instanties .vordt het verslag o.an do aangesloten organi

saties toegezonden, 

Internationale Bero~ssecretariaten 

A:r:tj.Jrel X. 
Maatregelen zullen genomen worden voor de meest 

doeltreffende samenwer:.ci n,; tusse1: de Free Vlorld Labour 
Confederation en de Interna~ionale 3eroepssecretariaten. 

Ze~el van de Free Wo:::-ld La.'!:>our Confedera-cion - . ----~- -- -· ·- ----- . . --------
Artikel XI. 

Het Congres bepa.:l t , :::J..a:r d.: Free 1:/orld L::.bour 

' Confederation haar zetel ho0ft . 

I 
F'7LC 14, 

yoorzitt~r 

Artikel XII . 
Het • itvoercnd .i3estuur ki cst ,onniddelli jl< nu zijn 

verkiezing d.óor het Congres~ ui t zijn midden een voor
zitter , die al s President v~ de organisatie fungeert 
op alle v crgaderingen van het Uitvoerend Bestu\~ 1 de 
Algemeno Ro.~d en hot Congres . 



' 

ktikel XIII. 
Op dezelfde vergadc:ri ng , l·!D.ar de v~orzitvcr ge

kozen wordt , bcnoer.1t net ::itvoerend Bestu'l..r uit zijn 
midden vijf vice-voorzitters. 

Alf;emeen. Sccre1;aris 

Artilcel XIV. 

( a) De Jl. l gernecr.. Secreta:.•is wordt door het Congres 
gekozen uit de candidaten, door de aangesloten organisa
ties voorgedragen. 

(b) De Algerne:en Secretaris :nac.kt uit hoofde: vnn 
zijn functie deel uit van het Ui tvoer0nd Bestuur en heeft 
stel!I.I'echt . 

( c) Hij is vcr ·mtwoordins schul di g tegenover het 
Uitvoerend Bestuur ten a~~zien van ~ 

de administratiC; van de Free ·.{orld Labour Confcderation; 
de handhaving van relaties net de aangesloten organi
saties; 
het vcrzamelen van :nateric.al voor c;.e o:lC:::r\lo:•:..)(m , di e 
door cle Commissies van de Fr oe 'ïorl à. Labour Conieder
ation behandeld I!!oeten wordan; en 
de verschijning van publicaties , die een periodiek of 
speciaal karakter dragen , door de Fr ec World Labour 
Confederation t e bepalen. 

(d) Hij blijft in functie zo lang als hij de uit
oefeni ng ervan verricht tot tevredenheid van het Uitvoerend 
Bestuur en van het Congr es , 

Ar tikel XV. 
(a) Het Uit~oerend Bestuur benoemt de adjunct

PWW 1.5. algemeen secretarissen. 
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(b) Je ~djunct-algemeen secretarissen blijven 
i n functie , zolang ~ls zij dG uitoefening ervan ver
richte~ tot tevredenheid V3n ne~ Uitvoerend Bestuur en 
ven het Congres. 



KNIPSELDOS.3IER 

Inhoud bij P & B. 



B.st. 

-

,. 

Omtrent het vorderen van de werkzaamheden vooraf
gaande aan de oprichting van een nieuw Internationaal 
Vakverbond en de te ve1·wachten structuur van deze organisatie, 
kunnen de volgende mededelingen v.orden gedaan: 

·~an 25 tot 29 Juli 1949 heeft de Voorbereidende 
Cbmnûssie, gekozen door de Internationale Vakbevregings
Conferentie, die op 25 en 26 Juni 1949 te Genave gehouden 
werd, haar eerste vergadering gehouden in Londen. 
hvert Kupers nam als vertegenwoordiger der Benelux- landen 
aan de bespreking deel . 
Op de agenda stond als eerste punt: het opstellen van een 
ontwerp-statuten en bet program voor de nieuwe internationale 
vakverenigingsorganisatie . 
Verder kwamen er o.a. de volgende punten op voor: maatregelen 
inzake het overleg en de samenwerking met de Internationale 
Beroepssecretariaten; de zetel van de nieuwe Vakverenigings
Internationale; de benoeming van de secretarissen. 

De Oommissie heeft tijdens haar vergadering het 
ontwerp-statuten opgesteld en besloten het aan de bevriende 
organisaties toe te zenden (hetgeen inmiddels is geschied) 
met het verzoek eventuele amendamenten v6ór 6 October 1949 
ter kennis te brengen van de Voorbereidende Commissie. 
ze heeft bovendien de nodige stappen gedaan voor de bijeen
roeping van de COnferentiefoan Vakbewegingsafgevaardigden der 
ge-hele wereld, die gehouden zal worden van 28 November tot 
9 ,December 1949 te Londen om de oprichting van een nieuwe 
Wereld-VakbevTegings-Organisatie , waarbij alle democratische 
en vrije vakverenigingen aangesloten kunnen zijn, te be
spreken. 
Deze conferentie zal eerst de ontv~rp-statuten en het program 
van werkzaamheden behandelen . Daarna zal de COnferentie zich 
transfoxmeren in een COnstituerend COngres, dat onmiddellijk 
een begin zal maken met de oprichting van de nieuwe organisatie 
an met de daaraan verbonden werkzaanheden, 
Alle uitgenodigde nationale vakverbonden en sommige nationale 
vakorganisaties, niet aangesloten bij een landelijk VakverbOnd 
of in welks land geen Vakverbond bestaat, kunnen vertegen
woordigers afvaardigen, overeenkomstig de regeling, voorgesteld 
in de ontwerp-statuten, Deze regeling ziet er als volgt uit: 
tot 100 . 000 leden 1 afgevaardigde; van 100. 000 tot 250. 000 
leden, 2 afgevaardigden; van 250. 000 tot 500.000 le-den 4 af
gevaardigden; van 500.000 tot 2. 000. 000 leden 6 afgevaardigden; 
van 2 millioen tot 5 millioen 8 afgevaardigden en boven 
5 milliaan 10 afgevaardigden. 

Elke delegati e mag vergezeld zijn van ni et meer 
dan twee personen , toegevoegd als adviseur, secretaris of 
vertaler. 

Elke organisatie, die toetreedt tot de nieuwe 
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Internationale, heeft het recht eendidaten te stellen voor 
de verschillende bestuursorcanen en de te vervullen functies , 
n . a .w. voor de ~gemene Raad , het UitToerend Bestuur, de 
Algemene Secretaris en de J~junct-Algemeen-secretarissen . 

De l eden van de .IÜgemene Raad worden door het Congres 
gekozen, dat eveneens het Uitvoerend bestuur kiest , hetwelk 
15 l eden zal tellen. 
In het ontwerp-statuten i s de volp,ende samenstelling van het 
Uitvoerend Bestuur voorgesteld: Afrika 1 l i d; Azi e en het 
Nabije Oosten 2 l eden; Australi e en Ni euw- Zeeland 1 lid ; 
J!.}:lro~ 3__1ed.en; Gr oot Bri ttannie 2 l eden; Latijns Amerika 
1 lid ; Noord Amerika 3 l ed en en v/est IndiG ,1 lid. 
Het vijft iende lid zal de Internati onale Beroepssecretariaten 
vertegenwoordi gen. ~t deze organi sati es zal op de meest 
doeltreff ende wi jze worden samengewer kt . 
Het congres zal beslui ten, waar de zet el van de nieuwe 
organisatie geves tigd zal wor den, maar het i s welhaast zeker, 
dat ze i n een klein l and en op het vaste land van Ehropa zal 
komen. 

De Voorbereidende Colllillissie i s opnieuw bi jeengekomen 
op 1?, 18 en 19 Augustus 1 949 te Londen, voor het bespreken 
van met de bijeenroeping van de conferentie en bet daarop 
aansluitende congres in verband st aande zaken. 
De conmdssie besprak o.a . ook het probleem der regionale 
bureaux en besloot een rapport t e zenden aan de organisaties, 
die zullen toetreden tot de nieuwe Internationale, in welk 
rapport de wenselijkheid, regionale bureaux op t e richten in 
LUid- Amerika, ~rika en Azie , onder het oog gezien zal worden . 
Het congres moet ook deze zaak behandelen en hieromtrent zijn 
standpunt bepalen. 
De Voorbere i dende Oommissie heeft hi ermede reeds een groot 
gedeelte van haar taak, die haar à.oor de conferentie van 
Geneva werd opgedragen, verricht." 

B. st . 14-9- 1949 . 



~: ~.- VERTROUWELIJK. 

Onderwer12:"Nieuw Internationaal 
Vakverbond".-

Bijlagen : één. 

27 Augus t us 1949. 

V 

l
2 9 1949 

AC. I 6' tP7-.2.. y 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
een afschrift van een artikel, voorkomende in de "VOLKSGA
ZET",- dagblad van de B.S.P. - van Woensdag, 3 Augustus 
1949, betrekking hebbende op bovenvermeld onderwerp, naar 
de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Naar U hieruit moge blijken, moet dit in oprich
ting zijnde nieuwe Internationale Vakverbond, worden be
schouwd als een tegenhanger van het vrijwel uitsluitend 
communistisch georiënteerde '~ereldvakverbond", en waar
van de ontwikkeling, uit dien hoofde, derhalve onze aan
dacht verdient. 

Alhoewel ik meen te mogen veronderstellen, dat U 
omtrent deze aangelegenheid, reeds beschikt over meerdere 
gegevens, werd de inhoud van bijgaand artikel door mij 
voor onze dienst van genoegzaam belang geacht, om deze 
te Uwer kennis te brengen. 

Waar het niet mogelijk bleek, in het bezit te 
komen van een exemplaar van het nummer van 3 Augustms,j.l. 
van genoemd blad, heb ik gemeend goed te doen, door van 
het desbetreffende artikel afschrift te nemen".-

w.-



A F S C H R I F T. 

Bericht uit de nvoLKSGAZET", dagblad van de Belgische 
Socialistische Partij, van Woensdag , 3 Augustus 1949. 

-----------------------------------------------------
Brief uit Londen. 

NAAR EEN NIEUW INTERNATIONAAL VAKVERBOHD. 
Een onderhoud met Paul Finet 

(eigen correspondentie van de "Volksgazet"). 

Enkele uren voor zijn vertrek naar huis, sprak ik in een 
Londens hotel met Paul FINET, de secretaris-generaal van het 
Algemeen Belgisch Vakverbond. Gedurende een week had hij het 
voorzitterschap w~argenomen over een voorbereidend comité, dat 
tot taak had een statuut op te stellen voor een g1euw Interna~ 
tienaal Verbond van Vrije Vakbonden. De beslissing met het ont
werp van wal te steken werd genomen te Gen~ve in Juni, door 
vakbondsafgevaardigden uit 38 landen, na de breuk met het on
der communistische invloed staande Wereldvakverbond. 
GEEN GEMAKKELIJKE TAAK. 

Zo kwamen voor enkele dagen 13 mannen bijeen ~ de nette 
Raadzaal van de Britse Vakverenigingen in "Transport House" te 
Londen. Zij zetten zich onmiddellijk aan het werk. 

Het was geen gemakkelijkR werk, de standpunten te verzoe
nen van de Europese vakverenigingen, die een socialistische 
basis hebben en van de Amerikaanse vakbonden, die geen funda
mentele twist hebben met de prëvé-onderneming en alleen maar 
bestaan om de iwwea lonen en de werkomstandigheden van hun 
leden te beschermen en te verbeteren. Er bestond echter een 
goede wil om tot een overeenkomst te geraken. En die overeen
komst kwam er. Op geen enkel ogenblik, zo vernam ik, was er 
tijdens de besprekingen en!Lg spoor van grote meningsverschil .. 
len. 

De bedoeling is, de nieuwe Internationale tegen het einde 
van het jaar op te richten. Van 29 November tot 7 December zal 
te Londen een internationaal con~es worden gehouden, waarop 
alle vrije vakbonden uit de gehe~ wereld zullen uitgenodigd 
worden. Verwa~ht wordt, dat bijna 50 millioen vakbonders zich 
zullen aansluiten. 
VOORBEREIDEND WERK. 

Tussen nu en het Londens congres zal het voorbereidend 
comité actief blijven en zal een sub-comité een aantal punten 

nog in beraad liggen, oplossen. Het ontwerp van statuut 
echter onmiddellijk rondgedeeld worden aan de vakcentralen, 
naar Londen zullen uitgenod worden. h 

n z 
De nieuw Internationale zal alles in het werk om 

de communistische invloed te bestrijden, doch haar oprichters 
beogen heel wat meer dan dat. 

Een der voornaamste critieken die men tot het Wereldvak
verbond heeft gericht, is dat de communisten, die er de plak 
over zwaaien, practisch alle opbouwend werk onmogelijk maken. 
in verband met de industriële en economische vraagstukken. 

~ 
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De Londense Internationale zal practisch en positief 
aangelegd zijn. Er zal zeer zeker ruggespraak worden gehouden, 
maar er zal geen aanmoediging worden gegeven aan intrige en 
hol gepraat . 
HET PRINCIEP VAN MENSELIJKE VRIJHEID. 

FINET toonde zich tevreden over de bereikte uitsl ag . 
"Het Comité", zo zeide hij, "stond voor een moeilijke taak, 
omdat het nodig was een gemeenschappel ijke basis te vinden 
waarover wij het konden eens worden onder mensen met verschil
l ende opi ni e- strekkingen en met verschil lende vormingen. Ik ben 
echt er ver heugd , te kunnen zeggen dat wi j een zeer goed verge
lijk hebben gevonden. Ons s ucces i s te wij ten aan het fei t , 
dat elk van ons bereid gevonden wer d een compromi s over een of 
andere opinie te berei ken. 

Een doel dat wi j a l l en nastr eef den , was het onger ept 
houden van het principe der mensel ijke vr i j hei d en de handha
ving van de vrijheid van het woor d en der democratie , niet a l
l een in de vakbewegi ng , doch t evens in het gehel e openbar e l e
ven. Met deze grondbeginselen a l s basis zal de nieuwe Inter na
tionale een krachtige en doe lmatige organisati e zijn om de 
wereld-opinie te helpen vormen en de rechten van de mens te 
beschermen" .-

Twee grote Amerikaanse concurrerende vakverenigingen 
namen aan de voorbereidende conferentie deel,nl. : de American 
Faderation of Labour (A. F.L.) en het Committee of Industrial 
Organisations(C.I.O.). Zonder socialist te zijn is het C.I.O. 
doorgaans van progressistische inslag, terwijl de A.F.L. over 
het algemeen als conservatief beschouwd wordt. 
GEEN AMERIKAANSE OVERHEERSING. 

Ik vroeg FINET naar de houding der A.F.L.- Wou zij sa
menwerken en was er in dat geval geen gevaar dat zij zou trach
ten te overheersen? 

tiet antwoord klonk geruststellend. ·"De A.F.L." zeide 
hij " is het niet eens met de socialistische opvattingen van 
de meerderheid der niet-Amerikaanse vakverenigingen, doch heeft 
iets anders met ons gemeen. Zij wenst de levensvoorwaarden der 
arbeiders te verbeteren. Daarom is zij bereid mede te werken".-

"Wat nu de overheersing betreft, is het waar dat bij 
een stemming, die rekening houdt met het ledenaantal, de A.F.L. 
en de C.I.O., samen met de Britse Vakbonden zeer zeker een meer 
derbeid zouden hebben. Zij hebben echter geenszins de bedoeling 
hun macht op di~ manier aan te wenden. De Amerikanen hebben 
voorgesteld, dat elk land dezelfde macht zou hebben bij de 
stemmingen. Dat is een vrijgevig aanbod, maar we kunnen hun 
niet het recht ontzeggen de vooraanstaande rol te spelen i n de 
raden der organisatie en we verwa chten dat een bevredigend ac
coord tot stand zal komen".-

"Maar", beklemtoonde FINET, "zij we~en niet te over
heersen".- Een voorstel van de A.F.L., dat thans bestudeerd 
wordt is, dat vijf gewestelijke centra zoud~n opgericht worden: 
in Euro a Noord-Ameri a Zuid-Amerika Azie en Afrika dat 
a een centraal hoofdkwartier in Europa. Zij betogen 
dat zulks in de betrokken gebieden de uitbreiding van vrije 
vakverenigingen zou in de hand werken en de communistische 
bedrijvigheid zou stuiten. 

. Het voorbereidend comité heeft het idee in principe 
aanvaard en de A.F.L. moet thans een uitvoerig plan desbetref
fend, aan het comité voordragen."-



FINET zeide, dat het voorstel goed was, doch dat het 
niet zonder nadelen was en dat het grootste gevaar is, dat het 
gewestelijke blokken zou kunnen in het leven roepen. Wij moe
ten goed waken over de betrekkingen tussen het centraal hoofd
kwartier en de regionale centra. Dit is een kwestie van rader
werk en het zal de plicht van de nieuwe internationale organi
satie zijn, haar beste krachten daartoe in te spannen".- ••••••• 

Jack B.Birks. 

Voor eensluidend afschrift. 

w.-
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