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ORGAAN VOOR DE MODERNE VAKBEWEGING

(VERSCHIJNT ZO MOGELIJK OM DE 14 DAGEN)

Aan de leden van de L.B.B.!
Ons derde nummer van Paraat verschijnt
onder gelukkiger omstandigheden dan wij
hadden durven hopen. Eindelijk zijn wij vrij l
Ons kleine, voorlopige, blaadje biedt
veel te weinig plaats om uitdrukking te
geven aan de talloze gevoelens die ons
nu bestormen. Gevoelens van eerbied en
bewondering voor hen die hun vrijheid,
zelfs hun leven, hebben gewaagd voor het
herstel van onze vrijheid. Gevoelens van
diepe rouw om hen die ons ontvielen in
de strijd, of werden doodgemarteld in de
concentratiekampen. Gevoelens van onuitsprekelijke vreugde, nu onze democratische
volksrechten — vrijheid van spreken en
schrijven, vrijheid van vereniging en vergadering — weer worden hersteld l Nu
onze organisaties weer worden opgericht
en onze strijd voor het socialisme, voor
verheffing van de arbeid, voor sociale rechtvaardigheid en economische medezeggenschap weer kan worden aangevangen.
Wij weten, dat duizenden met ongeduld
gewacht hebben op dit ogenblik, het
ogenblik waarop zij zich weer voor de oude,
vertrouwde organisaties kunnen aanmelden.
Al weten zij óók, dat deze oude, ver-

trouwde organisaties in veel opzichten zullen
moeten veranderen. De nieuwe tijd zal
eisen, dat wij binnen zo kort mogelijke
tijd de uiterlijke vormen van onze organisaties veranderen, dat wij spreken en
schrijven over onze tegenstanders op andere
wijze dan wij gewend waren, dat wij
in een andere verhouding komen te staan
tot de overige arbeidersorganisaties, dat
wij de strijd voor verheffing van de arbeid,
voor rechtsgelijkheid, sociale rechtvaardigheid en economische medezeggenschap voeren op andere wijze, met andere middelen
en ten dele op ander terrein, nl. in de
Bedrijfsschappen. Hoe dit ook zij: de vroegere leden van het N.V.V., die staan te
springen van ongeduld om ons oude werk
in nieuwe vorm aan te vatten, kunnen zich
nu melden. Wij vertrouwen dat zij zich
ten spoedigste bij hun afdelingsbesturen
zullen opgeven. Weten zij hun bestuur
niet te vinden, dan doen zij goed zich
onmiddellijk in verbinding te stellen met
het bestuur van de L.B.B., dat hen wel
verder zal terecht helpen.
En nu kameraden: Met geestdrift weer
aan het werk l
E.

Het Internationaal Congres te Londen.
In de beide eerste nummers van Paraat hebben
wij nog niets over die congres geschreven, dat
reeds in Februari werd gehouden. Ons blad is
maar klein en andere zaken vroegen eerst de
aandacht.
Nu echter is het hoog tijd over dit zo belangrijke internationale vakverenigingscongres enkele
mededelingen te doen Er waren op dit congres
240 gedelegeerden die tezamen meer dan vijftig
millioen arbeiders vertegenwoordigden Voor het
eerst waren op een dergelijk internationaal congres
de Russische vakbonden aanwezig.

Besloten werd tot de oprichting van een Federatie van Wereldvakverenigingen. In verband hiermede werd het oude I.V.V. (Internationaal Verbond van Vakverenigingen) opgeheven.
In het organisatie-comité is ook een vertegenwoordiger van het N.V.V. opgenomen. Belangrijk
is, dat ook de Christelijke en Katholieke vakbeweging uit Frankrijk en België aan het werk
deelnemen.
Het congres sprak als zijn meening uit, dat
gestreefd moet worden naar een zo nauw mogelijke
internationale samenwerking, dat de arbeidskrach-
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ten en de natuurlijke hulpbronnen der aarde
gebruikt moeten worden tot verhoging van de
algemene welvaart en dat een democratische
samenleving moet worden gegrondvest, waarin
de rechten van den mens gegarandeerd worden.
Het congres sprak als zijn mening uit, dat het,
om deze doeleinden te bereiken, van groot belang
is, om allen, ongeacht hun politieke of godsdienstige richting, in één organisatie te verenigen.
Om deze reden en voor deze doeleinden is het
dus dat de Federatie van Wereld^vakverenigingen
werd opgericht.
Deze Federatie zal streven naar verwerkelijking
van het volgende:
„Handvest van de rechten van de arbeiders."
1. Het recht, zich in vakverenigingen te organiseren en om collectieve contracten te sluiten.
2. Het recht van de arbeiders om zich in coöperaties en andere organisaties van wederzijdse
hulp te verenigen.
3. Vrijheid van woord, drukpers, geloof en politieke organisaties en afwijzing van elke onderscheiding tussen de arbeiders, die gebaseerd
is op verschil van ras, geloof en geslacht.
4. Gelijk loon voor gelijke arbeid. Als jeugdigen
het werk van volwassenen verrichten moeten
zij ook het loon van volwassenen ontvangen.
5. Gelijke mogelijkheid voor allen om onderwijs en
beroepsopleiding te volgen naar keuze.
6. Het recht van allen, die werken kunnen, op
passend werk.
7. Het recht om, indien noodzakelijk, de sociaaleconomische veiligheid van de arbeiders te
verzekeren.
8. Veertien dagen vacantie per jaar met behoud
van loon.
In het bijzonder de onder 4, 5 en 6 genoemde
punten zijn voor ons land van groot belang. De
regel „Gelijk loon voor gelijke arbeid" moet een
einde maken aan de „concurrentie" tussen de
arbeiders onderling: tussen mannen en vrouwen,
tussen ouderen en jongeren, tussen arbeiders uit
het ene land en die van het andere.
Dus geen vrouwen] of jongeren meer aan het
werk omdat die ,,goedkoper" zijn, waardoor de
andere mannelijke arbeiders buiten de poort komen

te staan. En streven naar een spoedige en ingrijpende verbetering van het levenspeil in landen
als Japan en de koloniën, zodat niet langer de
lage lonen daar oorzaak zijn van crisis en werkloosheid hier! En wanneer straks Duitse arbeiders
massaal mochten worden gedwongen om behulpzaam te zijn bij de wederopbouw van Europa,
dan mag men die arbeiders niet uit verkeerd begrepen wraak-gevoelens met lagere lonen afschepen. Daardoor zouden zij immers -—velen tegen
hun wil! — als loondrukkers optreden. Het congres
heeft uitdrukkelijk als zijn mening uitgesproken,
dat dit voorkomen moet worden.
De betreffende uitspraak luidt aldus :
„Duitsland moet alle vernielingen in de
andere landen volledig vergoeden. Indien
Duitse arbeiders voor dit werk gebruikt worden, moeten zij normale lonen ontvangen,
omdat anders het gehele levenspeil daalt."
Als onmiddellijk noodzakelijk werd het volgende
programma opgesteld, dat in zijn geheel, ook
voor ons land, van de grootste betekenis is :
1. Snelle beëindiging van de oorlog. Uitgebreide
hulp aan de noodlijdende volken.
2. Directe repatriëring van alle weggevoerde arbeiders.
3. De gedemobiliseerde soldaten moeten zo spoedig mogelijk aan het werk gezet, worden.
4. Garantie van vast loon en vast werk voor alle
mannen, die werken kunnen.
5. Doorvoering van een strenge controle op de
prijzen en distributie van levensmiddelen en
kleding.
6. Invoering van de 40-urige werkweek.
7. Instelling van een algemeen en allesomvattend
systeem van staatsverzekering voornamelijk op
kosten van de regeringen en de ondernemers.
8. Bescherming tegen monopolies.
Er zou over dit congres nog zeer veel te zeggen
zijn. Mogelijk zullen wij dat doen, indien er nog
meer nummers van Paraat verschijnen. Wij hopen
echter dat dit niet nodig zal zijn, doordat spoedig
de leiding van het N.V.V. van Amsterdam uit
en door middel van zijn eigen organen onze leden
mondeling en schriftelijk zal kunnen voorlichten!

EENHEID
Allerwege hoort men onder de arbeiders roepen
om een grotere eenheid in de vakbeweging. Ook
het pas gehouden Internationaal Congres te Londen
uitte zich in deze geest. En het is begrijpelijk dat
vele arbeiders zich afvragen waarom wij na zoveel
gemeenschappelijke ellende, na zoveel gezamenlijk
gedragen leed en ontbering, ons nu weer in de
gebruikelijke drie hoofdrichtingen zouden gaan
verdelen.

Ook de besturen der drie grote vakcentrales
hebben zich, reeds tijdens de bezetting, de vraag
gesteld of het niet mogelijk zou zijn, tot grotere
eenheid te komen. Merkwaardig is wel dat arbeiders,
die het ene ogenblik zo vurig, zo dringend om
eenheid roepen en deze eenheid zo oprecht zouden
willen nastreven, dikwijls het andere ogenblik nog
zo vol wantrouwen en verbittering blijken te zitten
tegenover hun vroegere tegenstanders. Zij sommen
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dan de werkelijke en vermeende fouten, die deze
tegenstanders in het verleden maakten nog eens
op en vragen dan: „Moeten wij dat nou allemaal
maar vergeten?"
Deze kameraden zien twee belangrijke zaken
over het hoofd:
Ten eerste, dat we heel veel zullen moeten
,,vergeten" als we werkelijk aan een nieuwe toekomst willen bouwen. Want dan heeft het geen
doel om in het verleden te blijven leven met zijn
•gedachten, dan is het fout om steeds achterom te
blijven kijken (wat meestal zal uitlopen op een
veroordelen van personen!) - - dan moeten we
vooruitzien en fris en krachtig ons zetten aan een
nieuwe taak.
Ten tweede zien deze kameraden voorbij dat niet
alleen de tegenstander, maar ook wij in het verleden wel fouten zullen hebben gemaakt en dat
in alle geval de vroegere tegenstander óók wel
vol zal zitten met grieven over onze werkelijke
en vermeende fouten.
Maar uit dit alles blijkt wel dat de eenheid, hoe

noodzakelijk ook, nog heel wat moeilijkheden op
haar weg zal ondervinden.
Eenheid berust op vertrouwen en vertrouwen moet groeien.
Vertrouwen groeit door eensgezinde en
kameraadschappelijke samenwerking.
Daarom is het zo goed, dat de besturen van de
drie vakcentrales besloten tot de vorming van een
Centrale Kaad voor de Vakbeweging waarin
een of meer bestuurders van elke vakcentrale zitting zullen nemen. Door middel van deze Raad zal
men alvast al datgene gezamenlijk doen wat gezamenlijk gedaan kan worden. Wij hopen en vertrouwen dat hierdoor de onderlinge verhoudingen
ingrijpend zullen verbeteren, dat de onderlinge
bestrijding zal plaats maken voor een hartelijke en
vruchtbare samenwerking. De economische en
sociale positie van alle werknemers in ons land
kan hier slechts wél bij varen. En uit zulk een
vruchtbare, samenwerking zal stellig na korter of
langer tijd de zo vurig gewenste eenheid kunnen
voortkomen!

Wie mag NIET tot het lidmaatschap worden toegelaten?
NIET ingeschreven mogen worden:
1. Oud-hoofdbestuurders,
-districtsbestuurders,
-gewestelijke bestuurders, -gesalarieerde afdelingsbestuurders,- -gesalarieerde bestuurders van
Bestuurdersbonden, -leden van Bondsraden,
-Verenigingsraadsleden of -leden van soortgelijke instanties, die in dienst zijn getreden van bet
N.A.F, of zich daarbij als lid hebben aangesloten.
2. Personeelsleden van het N.V.V., de Ned. Vakcentrale of enige andere vakcentrale en de
daartoe behorende organisaties, indien zij in
dienst zijn getreden van bet N.A.F, of zicb
daarbij als lid bebben aangesloten.
3. Oud-leden van de „Algemene Werknemers
Bond".
4. Zij, die in het N.A.F, een rol hebben vervuld
als sociale voorman, leider van een of andere
N.A.F.-afdeling, propagandist, bode of dergelijke.
5. Leden van de N.S.B, of een harer nevenorganisaties, zoals de Ned. Volksdienst, Nat. Soc.
Vrouwenorganisatie, Nat. Jeugdstorm, Technische Noodhulp, Studentenfront, e.d.
6. Leden van de Duitse Wehrmacht en Duitse
burgelijke diensten, zoals Waffen S.S., vrijwilligers Legioen Nederland, N.S.K.K., Wachtdienst, Landwacht, Kriegsmarine, Sicherheitsdienst, Gestapo.
7. Zij, die vrijwillig in een leidende functie in
dienst waren van de organisatie Todt (O.T.).
Alle personen, bedoeld in de bovenvermelde rubrieken, zijn — voor zover zij enig
recht zouden doen gelden, voortvloeiende
uit vroeger lidmaatschap van onze vakbe-

weging, belichaamd in het voormalige N. V. V.
of de N.V.C. — van dit lidmaatschap en dit
recht vervallen verklaard.
Van deze algemene bepaling is voor hen in enkele
zeer bijzondere gevallen beroep mogelijk bij het
Hoofdbestuur van de vakbond, voor welks lidmaatschap zij zich melden. Op grond van bijzondere
overwegingen kan door het Hoofdbestuur van de
desbetreffende organisatie, na gepleegd overleg
met het bestuur van het N.V.V. ontheffing worden
verleend.

WIE KUNNEN LID ZIJN OF WORDEN?
Met inachtneming van al het bovenstaande geldt
het volgende:
a. Als leden van de bij het N.V.V. aangesloten
organisaties — waaronder begrepen de leden van
de bij de voormalige Nederlandse Vakcentrale
aangesloten bonden — worden beschouwd zij,
die tussen 15 Mei 1940 en l Augustus 1942
(zijnde drie maanden nadat het Arbeidsfront
werd opgericht) voor het lidmaatschap van de
vakbeweging bedankten.
b. Indien de hierbedoelden zich vóór l Aug. a.s.
melden, worden zij geacht vanaf de datum van
hun laatste toetreden onafgebroken lid van hun
vakbond te zijn geweest en gelden voor hen
alle rechten, voortvloeiende uit het ononderbroken lidmaatschap.
c. Zij. die niet vrijwillig, tengevolge van een handeling van hun werkgever als lid van het N.A.F,
werden ingeschreven, kunnen met inachtneming
van het onder 4e bepaalde zich als lid laten
overschrijven in een onzer vakbonden. Voor
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hen geldt mede de bepaling, onder b. vermeld.
d. Zij, die vrijwillig lid van het N.A.F, werden,
kunnen worden ingeschreven, met inachtneming
van het onder 4e bepaalde. De periode, liggende
tussen de datum van hun toetreding tot het
N.A.F, en de datum, waarop zij als lid van
onze vakbeweging worden ingeschreven, zal
als onderbreking van de lidmaatschapsduur van
onze vakbeweging worden beschouwd bij het
bepalen van rechten, voortvloeiende uit vroeger
lidmaatschap.
e. Voor zover de onder d. bedoelden enige bestuursfunctie in onze vakbeweging vervulden,
worden zij hiervan vervallen verklaard. Tot
anders wordt bepaald, kunnen zij niet voor
het vervullen van een functie in aanmerking
komen.
f. Zij, die tot nu toe niet georganiseerd waren
of hun organisatie vóór 15 Mei 1940 verlieten
en daarna ongeorganiseerd bleven, kunnen als
nieuw lid worden ingeschreven, mits er overigens
geen bezwaar tegen hun opname bestaat.
g. Al het hiervoor bepaalde is eveneens van toe-

passing op diegenen, die zich voor het lidmaatschap aanmelden en voorheen — tot aan
de liquidatie — lid waren van het RoomsKatholiek Werklieden Verbond, het Christelijk
Nationaal Vakverbond of andere vakorganisaties»
b. Al het bepaalde, op het N.A.F, betrekking
hebbende, heeft eveneens betrekking op het
D.A.F., met dien verstande, dat allen, die gedwongen in het buitenland gingen werken en
daar niet vrijwillig enige functie voor het D.A.F.
vervulden, vallen onder hetgeen onder b. en c.
werd vermeld.
Het bovenstaande lijkt nogal ingewikkeld, maar
een aantal gevallen, die zich kunnen voordoen,
moest nu eenmaal omschreven worden. Wij zijn
er van overtuigd, dat wij nog lang niet alle gevallen opgesomd hebben, die zich kunnen voordoen. Maar het is voldoende zo. Over twijfelachtige gevallen kan altijd nog gecorrespondeerd
worden met de hoofdbesturen. Wanneer men zich
houdt aan het boven omschrevene, komen wij al
een heel eind.

B E S T U U R VAN DE
L E I D S C H E BESTUURDERS BOND
Uw taak is thans begonnen. Herstelt
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ten spoedigste uw bestuur; vervangt hen
die om welke redenen dan ook zijn verdwenen of tijdelijk afwezig zijn, door anderen. Geeft zoveel doenlijk uw leden er van
kennis, dat uw bestuur weer functionneert.
Maakt bekend waar uw secretariaat voorlopig is gevestigd. Weest weer actief en
laat uw leden merken, dat ge actief zijtl
Zoekt onmiddellijk contact met uw Hoofdbesturen l
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Het voorlopig bestuur van de L.B.B, is als
volgt samengesteld:
H. W. WITTENAAR, De Genestetstr. 43, Voorzitter
C. PIENA,
Secretaris
A. HOLLINGA, Kanaalstraat 29,
Penningm.
G. JANSEN, Javastraat 36,
Bestuurslid
J. PAUW, Heemskerkstraat 87,
G. TIROLF, Oosterdwarsstraat 29,
H. R. BRUMMELAAR, Bakhuis Rozeboomstr. 18,
Bestuurslid

Meldt u onmiddellijk als lid van uw bij het N.V.V. aangesloten organisatie l !
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°Pent onmiddelliik de inschrijving van nieuwe leden,
voor zover dit niet is geschied l

Geeft een voorlopig bewijs van lidmaatschap als ge de officiële bewijzen niet hebt.
Heft een voorlopige contributie als ge nog geen contact hebt met uw Hoofdbestuur.

