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RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAN HET WERELDVAKVERBOND TOT

HET CENTRUM (DE EVC-1938) EN DE "OUDE" EVC.

S a m e n v a t t i n .6

In de houding welke het Wereldvakverbond sinds het uittreden van

de EVC tegenover deze organisatie en de EVC-1958 (c.q. het Centrum)

aannam, is sedert enkele maanden enige wijziging waar te nemen.

Zonder dat er sprake is van herstel van de betrekkingen met de

EVC, heeft het WVV van zijn kant gebroken met de vanaf vorig voorjaar

in acht genomen negatie van de EVC.

De omvorming van de EVC-1958 tot "Centrum van propaganda voor

eenheid en klassenstrijd", is door het WVV kennelijk als een volkomen

liquidatie van de daarbij aangesloten bedrijfsbonden opgevat. Voor

het WVV zou dit neerkomen op het verlies van de - zij het geringe -

aanhang in ons land. Misschien is de wenselijkheid van handhaving van

een georganiseerd steunpunt in Nederland, mede aanleiding tot een mo-

gelijke wijziging van de verhouding tussen het WVV en de EVC.

Overigens bezocht onlangs een vertegenwoordiger van het WVV zo-

wel de EVC als het Centrum (EVC-1958), waarbij hem de bedoeling van

het "omvormingscongres" van 30/31-1-1960 door het Centrum werd uit-

eengezet. Het is mogelijk dat dit weer zal leiden tot herstel van de

oude relatie tussen het WVV en het Centrum.
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RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE VERHOUDING VAK HET WERELDVAKVERBOND TOT

HET CENTRUM (DE EVC-1958) EN DE "OUDE" EVC.

Nadat de EVC in april 1959 uit het Wereldvakverbond was getre-

den, leek haar rol in het milieu van de internationale communistische

vakbeweging volkomen uitgespeeld. De CPN-getrouwe EVC-1958 scheen het

pleit definitief te hebben gewonnen. Zij werd sedertdien door het se-

cretariaat van het WVV en de aangesloten vakverenigingsinternationa-

les feitelijk als de enige vertegenwoordigster van de communistische

arbeiders in Nederland beschouwd.

In de loop van 1960 hebben zich echter enige gebeurtenissen

voorgedaan, die de verhouding van het WVV tot enerzijds het Centrum

(de voormalige EVC-1958) en anderzijds de EVC enigermate onzeker heb-

ben gemaakt.

De EVC-1958 heeft zich ultimo januari 1960 op een buitengewoon

congres omgevormd tot "Centrum van propaganda voor eenheid en klassen-

strijd in de vakbeweging". De voornemens daartoe had het verbondsbe-

stuur van de EVC-1958 reeds in september 1959 bekendgemaakt, ook aan

het WVV-secretariaat. Tijdens het bovengenoemde congres ontving de

EVC-1958 wel goede wensen van diverse bij het WVV-aangesloten buiten-

landse vakcentrales; het WVV-secretariaat liet echter niets van zich

horen. Op verzoeken van de Centrum-staf om de bedoeling van de "om-

vorming" mondeling uiteen te mogen zetten, ging het WVV-secretariaat

niet in.

De EVC, die voor de laatste maal in juni 1959 aan een bijeen-

komst in het buitenland had deelgenomen (congres van de Franse CGT),

ontving in maart 1960 een uitnodiging voor een congres dat door twee

bonden van de - bij het WVV aangesloten - Italiaanse CGIL te Rome werd

georganiseerd. De twee bestuurders, die de EVC te Rome vertegenwoor-

digden, ontmoetten aldaar de WVV-bestuurder Dominico BANCHIERI, een

Italiaan die in oktober 1958 tezamen met een Franse collega Nederland

had bezocht om een onderzoek in te stellen naar de scheuring in de

EVC. (Zie rapport dd. 26 november 1958 nr. ̂ 75.̂ 29). Hij nodigde de

EVC-ers uit tot bijwoning van een anti-Euromarkt-conferentie op 15
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en 16 mei te Turijn.

BANCHIERI (die algemeen secretaris is van de VVI voor personeel

werkzaam in de handel) bezocht Nederland voor de tweede maal in april

jl. Hij wendde zich zowel tot de "oude" EVC als tot het Centrum. Als

directe aanleiding tot zijn komst gaf hij op dat hij de beide organi-

saties kwam uitnodigen voor een anti-Euromarkt-bijeenkomst te Lille

op 2 mei 1960.

Invitaties uit het Sowjet-blok voor de bijwoning van 1-mei fes-

tiviteiten ontving alleen het Centrum. Dit zond delegaties naar Ber-

lijn, Praag en Moskou. De afvaardiging naar Praag had de opdracht con-

tact op te nemen met het WVV-secretariaat aldaar, teneinde kennelijk

bestaande misverstanden over de omvorming van de EVC-1958 uit de weg

te ruimen en te protesteren tegen een hervatting van de relatie WVV-

EVC. De delegatie is er echter niet in geslaagd met het WVV-secreta-

riaat een afspraak voor een gesprek te maken.

Houding van het WVV.

Het WVV-secretariaat heeft zich tot dusverre onthouden van enig

blijk van instemming met - of afkeuring van - de omvorming der EVC-

1958. Blijkens uitlatingen van bovengenoemde BANCHIERI, tijdens zijn

jongste verblijf in Nederland, heeft het secretariaat van het WVV de

omvorming van de EVC-1958 als een liquidatie opgevat, welke niet al-

leen het centrale apparaat, doch tevens alle aangesloten bedrijfsbon-

den der EVC-1958 betrof. Dit kan verklaren waarom deze organisatie na

het congres in januari jl. niet meer gelijk voorheen bij de bijeen-

komsten in WVV-verband werd betrokken.

Zoals vermeld werd de sinds geruime tijd niet meer bij WVV-

activiteiten ingeschakelde (oude) EVC dit jaar weer uitgenodigd voor

enkele vergaderingen en stelde BANCHIERI zich ook persoonlijk met

haar in verbinding. Al mag dit niet gezien worden als een herstel van

de oude relatie tussen het WVV en de EVC, toch geeft het wel aan dat

er - zij het met reserve - een kentering gekomen is in de houding

van het WVV.
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De voorlichting die BANCHIERI omtrent de positie van de EVC-

1958-bonden van het Centrum heeft ontvangen, zal mede bepalend zijn

of het WW deze bonden weer volledig in zijn activiteit zal gaan be-

trekken.

Gedrag van het Centrum en de EVC.

De houding van het Centrum en de EVC ten aanzien van hun rela-

tie met het buitenland is verschillend. Het Centrum gaat er van uit

dat er, voor wat betreft de bedrijfsbonden van de vroegere EVC-195Ö

en ook voor het Centrum zelf, na het congres van januari jl. niet de

minste wijziging gekomen is in hun verhouding tot het WW en de bui-

tenlandse organisaties. Daarom verwacht het Centrum van het buiten-

land zonder meer voortzetting van de vroegere gedragslijn. Het laakt

iedere afwijking daarvan als een inbreuk op de communistische vak-

bondspolitieke lijn en ziet daarin blijken van revisionistische ge-

zindheid. Niettemin slooft het Centrum zich bepaald niet uit door

goede voorlichting de relaties in het buitenland in het gewenste ga-

reel te houden.

De situatie in de EVC is tot nu toe nog erg verward. Tegenover

een aantal bestuurders die op voorzichtige wijze en met behoud van

eigenwaarde (geen knieval voor het WW!) willen koersen naar een her-

stel van de band met het WVV, staat een flinke meerderheid, die ge-

let op de "misdragingen" van het WVV in het verleden, niets wil weten

van hernieuwd contact.

Elke uitnodiging tot bijwoning van een bijeenkomst in het bui-

tenland, geeft dan ook aanleiding tot lange en opgewonden discussies

in het verbondsbestuur der EVC. Terwille van het behoud van de een-

heid in dit bestuur werd veelal besloten van deelneming aan deze bij-

eenkomsten af te zien. De EVC-voorzitter A. van den BROEK, die tot nu

toe tot de voorzichtige voorstanders van het herstel der relaties be-

hoorde, verklaarde tijdens de receptie ter gelegenheid van het vijf-

tienjarig bestaan der EVC op 15-6-1960;
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"De Eenheidsvakcentrale is slechts bereid weer lid te worden

van het Wereldvakverbond, indien de Algemene Kaad van het WW

de kracht kan opbrengen de houding van het WW tegenover de

strijd tussen de EVC en de voormalige EVC-1958 te veroordelen".

25 juni 1960
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