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Oprichting Internationale Beroepsafdeling voor Overheidspersoneel,
aan te sluiten bi^ het W.Y.Y.

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten
Eind 1953 richtte een comité van 27 personen, die deelnamen aan
het 3e congres van het communistische Wereld vakverbond (W.V.Y.) te
Wenen (10-21 October 1953)» zich in een open brief tot het personeel
in overheids- en eemi-overheidsdienet in alle landen. Tot dit personeel werdan ook da arbeiders in dienst van P.T.T. en Radioomroep, georganiseerd in de desbetreffende Internationale Beroepsafdeling
(I.B.A*) van het W.V.V., gerekend.
In deze brief werd gewezen op de noodzaak voor dit personeel
een internationale conferentie te beleggen met het doel van gedachten
te wisselen over "de inbreuk op de vakverenigingsreehten van personeel
in overheids- en andere openbare dienst in de kapitalistische, koloniale en semi-koloniale landen"«
Tevens wilde men van die gelegenheid gebruik maken om te komen
tot de oprichting van een internationale vakorganisatie voor dit overheids-personeel.
De tweede stap op de weg naar de vorming van een nieuwe Internationale Beroepsafdeling werd gezet door het Uitvoerende Bureau van het
W.V.V., dat zich in Maart 1954 aceoord verklaarde met de bijeenroeping
van een constituerende vergadering van de meergenoemde categorie.
Tevens werd voor dit doel een internationaal voorbereidingscomité in
het leven geroepen, waarin de Secretaris-Generaal der I.B.A.- P.T.f.
en Eadlo- de Duitder Wil l i BAUMGART - alsmede een der Viee-Presidenten - de fransman Bene Duhamel - een belangrijke rol spelen.
Het Internationale Yoorbereidingscomité hield zijn eerste officiële zitting van 21-24 April 1954 te Wenen. Hier werden de groepen,
welke tot deelneming aan de constituerende vergadering zouden worden
uitgenodigd, nader gepreciseerd. Daartoe behoort, behalve de arbeiders
georganiseerd in de I.B.A.- P.f.T. en Radio, al het personeel werkzaam
bij Bijks- en Gemeenteinstellingen.
De volgende zitting van het Internationale Voorbereidingscomitó
vond van 21-23 Juli 1954 - opnieuw te Wenen - plaats. Bij deze gelagenheid werden als datum en plaats voor het bijeenkomen der Constituante in principe respectlarelijk April 1955 en Wenen gekozen.
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Do agenda hiervoor vermeldt als belangrijkste punteni
1. de ontwikkeling «n coördinatie van de internationale actie en sou*
dariteit onder het personeel in overheids- en semi-overheidsdienst
2. de oprichting van een I.B.A. voor dit personeel.
Intussen vonden ook op lager niveau voorbereidende besprekingen
plaats. Zo voerde Rente DUHAMEL in begin juni van dit jaar te Brussel
besprekingen met Belgisch® communistische vakbondsleiders en op 11
Augustus d.a.v. - eveneens te Brussel - met 4 Nederlandse vakbondsleiders, o.w. de landelijk Penningmeester der E.V.C., J.J. van WIJNGAARDEN (5-10-'11 Zaandam).
Op 25 September j.l. had genoemde DÜHAMEL in de Belgische hoofdstad opnieuw een onderhoud met Nederlandse vakbondsleiders, t.w.
G. 0EOOI-ROESSINK (22-10-» 13 Amsterdam) en M. MEYEE (28-5-'08 Amsterdam).
GfiOOï-HOESSINK is hoofdbestuurslid van de B.N.O.P. (Ü.V.C.) en
heeft voor deze organisatie zitting in het Administratieve Comité van
de I.B.A.- P.T.T. en Radio; M. MEYEB is werkzaam op het Bureau Buitenland van de E.V.C, en fungeerde tijdens de conferentie met DUHAMEL
vermoedelijk als tolk.
Waarschijnlijk stond ook de tweede ontmoeting van DUHAMEL met
de genoemde Nederlandse communistische vakbondsleiders te Brussel in
het teken van de voorbereiding ener internationale vergadering tot
oprichting van een I.B.A.-Overheid.
Het ia niet uitgesloten, dat de bijeenkomst, welke in April
1955 te Wenen zal worden gehouden, in feite niet zal resulteren in de
vorming van een I.B.A.-Overheid naast de bestaande I.B.A.- P.T.T. en
Radio. Vermoedelijk zal deze in de nieuwe I.B.A. worden opgenomen.
Waarschijnlijk zal de bij de E.V.C, aangesloten Bond van Nederlands Overheidspersoneel (B.N.O.P.) te zijner tijd van de nieuwe
I.B.A. deel gaan uitmaken.
Een doordruk van dit schrijven werd toegezonden aan de MinisterPresident, alsmede aan Uw ambtgenoot van Buitenlandse Zaken*
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