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De partijconferentie van de CPN

:

. Op 22 en 23 december 1973 werd door de CPN in het gebouw "Jiarcanti"
te Amsterdam een partijconferentie gehouden. De couferentie, waarop ongeveer 400 personen aanwezig waren, werd geopend door partijvoor&itter

_

HOEKSTRA, die in zijn rede nader inging op de internationaler situatie,
de plaats van de CPN in de Internationale communistische beweging en tenslotte op de sociaal-esonoiaische eituatie in Nederland. Met betrekking
tot de eerste twee punten week de heer HOEKSTRA nauwelijks af van het gestelde in de "toelichting op de conferentie-agenda", welke op 9 noveinber
in het dagblad "De Waarheid" werd gepubliceerd.
Ten aanzien van het derde punt bood de partijvoorzitter

impliciet

aau mede regeringsverantwoordelijkheid te dragen door te stellen dat door
"bijvoorbeeld BOERSMA en LUBBERS te vervangen door progressieve socialisten" de basis van het kabinet, in plaats van zoals nu naar rechts,
naar links wordt verlegd, waardoor het kabinet de steun van de werkers
zal verkrijgen.
De CPN verwerpt de "machtigingswet11 en HOEKSTRA riep alle progressieve mensen op zich te verenigen tegen het tot stand komen van deze wet
en voor het verhinderen van de uitvoering ervan. Strijcl mpet vforden ge~
voerd, aldus de heer HOEKSTRA, tegen de verslechteringen die de rechtsen
in januari willen doorvoeren. Daartoe riep hij zijn aanwezige partijgenoten op, de maand jauari te maken tot een raaand van actie. Daarbij moeten zij als eisen centraal stellen:
- een reele verhoging van de lonen (sommige aanwezigen eisten in hun discussiebijdragen een reele stijging van de lonen van 5$);
- een volledige en snelle aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen
(Daartoe raoeten op de bedrijven door arbeiders en.vakbonden comite'B
worden gevormd. Tevens werd er op de conferentie voor gepleit dat de
vakbonden zelf de pemiddelde prijsstijging gaan vaststellen, nu "steeds
weer blijkt dat het door het CBS gegeven cijfer niet in overeenstemming
is met de werkelijkheid",);
- duurtetoeslagen en voor AOW-ers extra-uitkeringen bij koude;
- een prijsstop aan dc. basis en het beeindigen van het speculatieve han~
steren door de grote ondernemers (Controle daarop zou moeten worden uicgevoerd door in buurten en dorpen gevormde comite's.);

- 2- geen bedrijfssluitingen;

,r

- volledige schadeloosstelling van de arbeiders tegen de eventue e gevolgen van de oliecrisis (Daartoe moet een fonds gevormd worde: uit
heffingen en verplichte staatsleningen op grote vermogens.);
- nationalisatie van olie- en aardgaswinning;
- spoedige heropening van de kolenmijnen.
De tweede spreker naraens het partijbestuur was de heer M.J
lid van het dagelijks bestuur van de CPN en politiek eecretaris

HA

,

an het

district Amsterdam. Hij behandelde de partij-organisatie en de i eolo.i
gische vorming van de leden.
De kracht van de partij, zo meende de heer HA:

t

is gebase rd op

de leninistische organisatie-beginselen, waarvan het democratise! -centralisme de hoeksteen is, De pluriformiteit in onze partij is van e n andere orde dan die in andere partijen. Wij verenigen in ons de be te
krachten uit alle lagen van het volk tot een macht die ons in sti at stelt
te handelen; dat is de "pluriformiteit van de eenheid".
De heer HA

constateerde dat op een aantal terreinen van

tij-organisatie stagnatie is waar te nemen. Met name de werving

e paran

nieuwe leden blijft belangrijk achter bij de positie die de part: j in de
landelijke politiek inneemt. De werving moet met versterkt zelfv rtrouwen worden aangepakt en zich steeds richten op die bevolking groepen,
die de strijd voor htm dagelijkse belangen hebben aangebonden. K itiek
bracht de heer HA

uit op de partijfunctionarisseh die de leden indeel-

den naar activiteit. Hij veroordeelde dat omdat het zou kunnen 1 iden
tot een scheiding tussen partijgenoten, wat wezensvreemd is aan

e idee-

en van de CPN.
De heer HAi

besprak ook de positie van het dagblad "De Wa rheid",

de spreekbuis van de partij. Onze krant, zo stelde hijt is de en
krant die. het consequent opneemt voor de belangen van de vakbewe
het is bovendien de schakel, die de mensen in de strijd met elka r verbindt, hen informeert en aan nun strijd perspectief biedt. Door : et toenemende aantal fusies in de krantenwereld wordt de burgerlijke pers hoe
langer hoe meer "gelijkgeschakeld" en blijft "De Waarheid" de en ge "onafhankelijke" krant waarover de arbeidersklasse beschikt. De pos tie van
de krant wordt regelraatig aangevallen, doordat papier, inkt en m terialen in prijs worden verhoogd en ook de verzendkosten steeds hoge

worden.

*

- 3In deze tijd zal, meer dan ooit, een belangrijk deel van de partijactiviteit gericht moeten zijn op het uitbre'iden van het lezerstal van
"De Waarheid".
Als laatste punt besprak de heer HA!

de ideologische vorming ter

verhoging van het politieke peil in de partij. Hij wees daarbij*op de
noodzaak van het voeren van politieke strijd binnen de partij, waardbor
het mogelijk is de goede meningen te benutten en de verkeerde opvattingen te bestrijden. De heer HA:

maakte gewag van het onvoldoende door-

stromen van nieuwe kaders, waardoor vele bestuurders van afdelingen en
districten, maar ook leden van het partijbestuur overbelast dreigen te
geraken. Hij benadrukte de noodzaak om betrouwbaar gebleken nieuwe leden
op te nemen in de besturen, zodat zij met hulp van de ervaringen van de
oudere kameraden gevormd kunnen worden tot kaderleden, die de partij ook
in de toekom'st in staat zullen stellen in alle omstandigheden haar his-torische plicht te doen.
Derde 'spreker namens het partijbe'stuur was de heer M. BARKER, die- •
een toelichting gaf op de actuele binnehlandse politieke situatie. Een
groot deel van zijn rede stond in het teken van de komende verkiezingen
voor gemeenteraden "en provinciale staten. De conferentie fungeerde op
dit punt min of meer als startpunt van de campagne s.Ten aanzien van de
na de verkiezingen te vormen bestuurscolleges meende de heer BAKKES dat
samenwerking van socialisten en communisten het meest voor de hand ligt,
maar dat zij daartoe niet beperkt mag blijven. Progressieve confessioneleh en progressieve liberalen mogen, als zij de wens te kennen geven aan
het bestuur deel te nemen, daarvan niet bij voorbaat worden uitgesloten.
"Het gedoe over zgn. program-colleges, wat bij voorbaat beperking tot
een deel van de partijen inhoudt, is daarbij hoi gepraat", aldus de heer
BARKER.
Tussen de referaten van de drie sprekers door, leverden ^6 aanwezigen een bijdrage in de discussies. Hun spreektijd was beperkt tot ongeveer 10 minuten. In het algemeen kwamen zij niet verder dan het uiten
van instemming met hetgeen door de drie inleiders was gezegd, zij het
dat zij de aan de orde zijnde problemen belichtten vanuit de situatie in
hun partijdistrict of vanuit hun eigen sociale situatie. Tot een werkelijke diecussie kwam het niet; de door de discussianten opgeroepen vragen werden niet beantwoord. Volstaan werd met de mededeling dat het
partijbestuur uit hetgeen op de conferentie naar voren is gebracht de

. .

conclusies zal moeten trekken.
Een elftal gedelegeerden diende een schriftelijke discussiejbijdrage
in. Voor hen was geen spreektijd meer beschikbaar. Onder hen was de heer
C. van DI
, de enige partijbestuurder die een discussiebijdi
Irage leverde.
De conferentie werd gesloten met een korte toespraak van de heer
P. de GROOT, erelid van bet partijbestuur. Deze constateerde dat NIXON
en KISSINGER trachien een koude oorlog nieuwe stijl te forceren, waarvoor een meer geperfectioneerde bewapening van de NAVO en een op grote
schaal aangepakte propaganda-campagne de voorwaarden zijn. De taak: van
communist en is het deze plannen te dwarsbomen, door geen cent m6S|r"1toe
te staan voor bewapeningsuitgaven en met man en macht te werken ajan het
omlaagbrengen van het oorlogsbudget.
De heer De GROOT riep de aanwezigen op "met beslietheid in te gaan
tegen de pogingen van militaristen, uitbuiters, grootharasteraars n speppen
culanten om een sfeer van onzekerheid en een aagetpsychose te schjeppen
onder de mensen" en "met onverstoorbare nuchterheid onze rechten onwrikbaar vast te houden en met hand en tand te verdedigen".

— 5 —
De Internationale koers van de CPN
"'
.*?.•..
.
'
-'„„''.
Hoewel in partijkringen was aangekondigd, dat op de partijconferentie opening van zaken gegeven zou worden over de relatie van de CPN
tot de Internationale communistische beweging, heeft partijvoorzitter

;-

HOEKSTRA, die als enige over deze aangelegenheid het woord voerde, slechts
de algemene uitgangspunten herhaald die de opstelling van de CPN in internationale aangelegenheden bepalen.
Herstel van de eenheid in de internationale communistische beweging
acht de CPN alleen rnaar mogelijk "op grondslag van het marxisme-leninisme,
door strijd tegen revisionisme en dogmatisme". Pogingen om de CP. van China
en de Indonesische CP te excommuniceren of daarin een scheuring teweeg
te brengen, beschouwt zij als een te veroordelen uitwas van het;internationale revisionisme onder leiding van de CPSU. De verdeeldheid behoeft
echter, aldusde. heer.HOEKSTRA, geen hinderpaal te zijn voor gemeenschap-^
pelijke actie van communistische partijen. De CPN hecht met name belangaan samenwerking tussen de communistische partijen van de EEG^landen om
het dreigende geyaar van overheersing van die landen dopr "het Westduitse
monopoliekapitaal" het hoofd te bieden. De heer HOEKSTRA herinnerde aan
de voorstellen die een CPN-delegatie in Stockholm, tijdens de in September gehouden consultatieve bijeenkomst. van communistische partijen uit
de kapitalistische landen van West-Europa met betrekking tot samenwerking
in EEG-verband heeft gedaan. Hij stelde het zo voor alsof de CPN toen .,
een voorstel had gedaan om een "grondig voorbereide en openbare conferentie van de communistische partijen uit EEG-landen" bijeen te roepen. De
destijds in "De Waarheid" afgedrukte tekst van de uiteenzetting van. de
CPN-delegatie in Stockholm vermeldde echter slechts dat zo'n conferentie,
als hij wordt gehouden, aan de eisen van openbaaraeid

en grondige voor-

bereiding zou moeten voldoen en bovendien slechts die partijen zou moeten
omvatten, die in eigen land over een zekere invloed beschikken.
Moet uit de door partijvoorzitter HOEKSTRA gegeven voorstelling van
zaken de conclusie worden getrokken, dat de CPN-leiding voornemens is deel
te nemen aan de conferentie van communistische partijen uit de EEG-landen
(van 26 tot 28 januari 197^ in Brussel), waartoe in Stockholm werd besloten? Of zal de CPN-leiding vasthouden aan de interpretatie, die zij
haar leden heeft voorgehouden. en volgens welke de conferentie deel uit^
maakt van de revisionistische opzet van de CPSU om de communistische partjj

- 6van China in internalionaal opzicht te isoleren?"De mededeling aanide
deelnemers aan de partijconferentie, dat het partijbestuur "vast vsln
plan (is) deze koers (van eamenwerking met CP'en in EEG-verband) ir de
internationale contacten voort te zetten"f laat vermoeden dat de GIN
toch in Brussel aanwezig zal zijn, zij het wellicht slechts als was rnemer
omdat zij bij alle voorbereidende bijeenkomsten, die de afgelopen n aanden
zijn gehouden, verstek heeft laten gaan.
De uiteenzetting van partijvoorzitter HOEKSTRA heeft de partijleden
weinig inzicht verschaft in de stand van zaken na de besprekingen die in
1973 met afzonderlijke partijen van EEG-landen hebben plaatsgevondejn.
Dat had het voordeel dat er geen verklaring gegeven behoefde te worden
voor het plotselinge opschorten van de besprekingen die in de laatate
maanden van 1973 nog gevoerd zouden worden met de Franse en de Italiaanse
CP. De opschorting was het gevolg van de aanval op oud-CPN-voorzittlcer
De GROOT in het oktobernummer van het historisch Sowjet-tijdschrift
"Woprosy Istorii KPSS", waardoor het algemeen wantrouwen van de CPNleiding jegens alle partijen die relaties met Moskou onderhouden aalnzienlijk werd versterkt. Voortzetting van de huidige koers in de internlationale contacten, waarover de heer HOEKSTRA sprak, zal in de praktijk dan
ook wel betekenen, dat van de CPN voorlopig geen verdere stappen op de
weg naar samenwerking van de communistische partijen in EEG-kwesties te
verwachten zijn.

- 7De eenheidspolitiek van dq CPN
De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in net ria^aar
van 1972 en het verloop van de kabinetsformatie brachten de CPN-leiding
tot de veronderstelling dat er wellicht een mogelijkheid zou zijn om
het jarenlange streven naar samenwerking met socialisten aan de basis
te bekronen met een klein aandeel in de verantwoordelijkheid voor het
regeringsbeleid. In de partij circuleerden in dit verband geruc'hten over
besprekingen die tussen bestuurders van CPN en PvdA gaande zouden zijn.
De activiteit van de partij was er in de periode tot het optreden van
het kabinet Den UYL op gericht de kansen om bij de formatie betrokken
te worden niet te verkleinen. In "De Waarheid" verschenen regelmatig
verklaringen, afkomstig van groepen personen uit diverse maatschappelijke
lagen, waarin werd aangedrongen op de vorraing van een regering, die zou
steunen op samenwerking tussen socialisten en communisten. Een "kort
program", waarin de CPN-leiding voornetnens v/as haar eisen te formuleren,
werd uitgesteld omdat de partijleiding haar onderhandelingsvrijheid
niet wilde inperken door zich op bepaalde standpunten vast te leggen.
Bovendien zouden in een voortijdig geformuleerd program de eisen niet
v•.

afgestecid kunnen worden op de samenstelling van de regering,
Toen het kabinet Den UYL tot stand gekomen was en daarmee de
PvdA, het belangrijkste object van de eenheidspolitiek, regorimgspartij
was geworden, heeft de CPN zich vrij welwillend opgesteld, hoewel haar
hoop in de verantwoordelijkheid voor het beleid te kunnen delen niet
in yervulling was gegaan, De CPN-leiding besloot in haar verklaring
van 5 niei 1973 tot een "constructieve oppositie", inhoudende dat het
kabinet op zijn daden sou worden beoordeeld. Een negatieve houding had
de CPN zich ook moeilijk kunnen permitteren omdat zij daarmee erkend
zou hebben dat haar pogingen om partijpolitiske samenwerking via druk
•

van onderop (gemeenschappelijke socialistisch-communistische acties
t
•
aan de basis.) tot stand te brengen uiteindelijk slechts tot een verwijdering tussen beide partijen had geleid. Ook zou de voortzetting
van de samenwerking aan de basis erdoor zijn beraoeilijkt. De "constructieve oppositie" bleek in de praktijk te betekenen dat de CPN die
elementen in het regeringsbeleid die nist overeenkwamen met haar verwachtingen ton aanzien van de PvdA. toeschreef aan de invloed van andero
aa.n de regering deelnemende partijen. vaardoor de PvdA, althans "tie
'

'

»

groep Don UYL in de PvdA;'t zich ten onrechte zou laton intimiderer.„

- 8Onderwijl bleef de CPN hameren op de noodzaak van "een nieuwe machtsformatie", waarvan communisten en socialisten de spil zouden moet en
vormen,
De deelname van de PvdA aan de regering heeft een periode ijngeluid,
waarin de CPN meer dan voorheen aandacht besteedt aan de rol die
kan spelen in de vertegenwoordigende lichamen omdat haar politiek nu
eenmaal voor een groot deel op die van de PvdA is afgestemd. Daaraan
ligt de gedachte ten grondelag dat het nu meer dan ooit geboden is de
socialisten duidelijk te maken dat de communisten bereid en ook

staat

zijn verantwoordelijkheid te dragen en dat bovendien socialistisc|h~communistische samenwerking een voorwaarde voor een werkelijk progressief
beleid-isBat de CPN voor de PvdA een acceptabel alternatief is, wil
met name doen blijken uit het gematigd karakter van de kritiek op het
regeringsbeleid. Een voorbeeld daarvan vormt het standpunt ten opzichtee
van NAVO en EEG; in het besef dat ook "een werkelijk progressieve regering" niet zonder meer met deze instellingen zal kunnen breken, b epleit
de CPN als eerste stadium de strijd tegen die elementen van het llidmaatschap, die rechtstreeks inbreuk maken op de nationale zelfetandigheid
Op het terrein van de binnenlandse politiek concentreert de CPN zich
vooral op die aspecten van het beleid, die naar zij aanneemt ook in
socialistische kring aan discussie onderhevig zijn. Tegenover de vakbeweging neemt de CPN een soortgelijke houding aan. In de toelichting bij
de agenda voor de partijconferentie ("De Waarheid", dd. 9-11-1973;
pleitte de CPN voor beeindiging van de eenzijdige orientering van het
>ord(
NVV op de PvdA om zo de weg vrij te raaken voor CPN'ers in verantwloordelijke functies bij het NW« De eisen.van de vakbondsbesturen, die als
"uiterst schamel" werden gekenschetst, heeft de CPN proberen op tie
schroeven door het stimuleren van acties in bedrijven, daarbij echter
vermijdend als concurrent van het NVV op te treden,
De uitspraak van het in September gehouden congres van de PiVdA,
dat met de CPN een samenwerkingsverband op landelijk niveau niet mogelijk wordt geacht in verband met het ondemocratisch gehalte van ae CPN
en het ontbreken van een pluriforme structuur, betekende voor de CPN een
tegenvaller. In "De ffaarheid" werd daarop gereageerd met de stel]ing dat
de CPN geen behoefte heeft aan een vorm van democratic die - zoa] s bij
andere partijen - de leden toestaat hun eigen gang te gaan. De pj<olitiek
secretaris van het district Amsterdam, de heer R. HAi , verdedigcce in

zijn referaat voor de partijconferentie de pluriform^te4*-3^4fi-4e -GPN

--

door te poneren, dat de leden van de CPN uit alle lagen van ,-de~bevolking afkomstig zijn. In "De Waarheid" werd voorte gesuggsreerd, dat ;-de
uitspraak van het PvdA-congres _-op e.en niet—correete wijze t-ot stan4 ge- komen was; vele. afgevaardigden zouden.zich v66r samenwerkiijg; met <Le. .communisten hebben uitgesprokjen. De -.CPN-leiding troost zich oyerigetts met
de gedachte,.dat de samenwerking tussen communisten en socialisten op
lokaal en regionaal niveau nog nooit zo intensief geweest is als -op het
ogenblik. Daarbij wordt behalve aan de acties en demonstratdes, waarin
beide partijen een aandeel hadden CVietnam- en Chilidemonstraties, de
actie tegen d> wet financiering snelle kweekreactor KalkarJ, ook gedacht
aan de besprekingen die in een aantal gemeenten gevoerd warden over de
na de gemeenteraadsverkiezingen

te vorinen wethouderscolleses.; De onder-

handelingsmogelijkheden voor de CPN zijn daarbij aanzienlijk verruimd
doordat haar vertegenwoordigers niet .langer uitdrukkelijk gebonden zijn
aan het principe van afspiegeling, maar zich op de eerste plaats dienen
af te vragen hoe de belangen van de bevolking het beste wo-rden gediend.
In Zaanstad h«eft dit geleid tot een college waarin twee van de zes
wethoudersplaatsen door CPN1ers worden bezet.

.

Voor de leden van de CPN betekent de grotere betrokkenheid van de
partij bij de landelijke politiek ongetwijfeld een stimulans voor hun
activiteiten. Het is wellicht daaraan te danken dat oud-CPN-voorzitter
De GROOT in zijn SJlotwoord tot de.. .deelnemers-. aan de partijconferentie
kon vast st ell en dat de kaders- van de parti;} zelfbewuster waren geworden
en de discussies rijper. Hij wild^ daarmee echter ook aangeven, dat de
CPN gereed .is om haar aandeel te neoen in de vaststelling van het rege-rings- en vakbondsbeleid. De argumentatie daarvoor ontleent de CPN niet
in de eerste plaats aan verkiezingsresultaten, maar aan de redenering

•;

dat uit de gemeenschappelijke: acties aan de basis blijkt, dat socia;listisch-communistische samenwerking de beste garantie vormt voor ee-n juiste behartiging.van de belangen van de bevolking.

' '
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Activiteiten van de CHI

r

;

Het werk van de leden van de CPU in vertegenwoordigende organen
heeft in de activiteiten van de CPN een centrale plaats ingenomen. Een
grodt gedeelte van de door de partij opgezette buitenparlementaire acties
- die voornamelijk beperkt bleven tot het verzamelen van handtekeningen
onder petities en het verzenden van telegrammen •» had zelfs uitslultend
ten doel het optreden van de partijfracties in de vertegenwoordigende
lichamen te steunen. Zulks was onder meer het geval met de acties rond
de vestiging van een snelle kweekreactor in Kalkar, de salariering van de
chauffeur's bij de openbare vervoersbedrijven en de handtekeniiigenactie te
Amsterdam voor 'verdere vrijstelling van gemeentelijke belastingen voor
degenen die nun inkomsten uitsluitend verkrijgen uit sociale uitkeringen.
Op sociaal-economisch gebied werden door de partij slechts weinig
eigen acties ontplooid; in feite bleven zij beperkt tot een, overigens
geheel mislukte demonstratie voor ontplooi£ng van Oost-Groningen Ln
Winschoten en de, eveneens door de actiecomitl's geleide, acties voor invoering van de vrije zaterdag in de Groningse kartonindustrie. In andere
gevallen werd door leden van de CPN getracht om vanuit de basis hat NW
tot actie te bewegen en trachtten zij bij acties van de erkende vakbonden
een leidende rbl te spelen. Tijdens de metaalstakingen in het begin van
het jaar lukte dat vooral bij de bedrijven, waar de CPN traditionsel een
eterke aanhang heeft, de ADM en de NDSM te Amsterdam.
Bij de interne partijactiviteiten stonden drie zaken centrail: de
ideologische vorming, de leden- en lezerswerving en de financiele campagne,
Andere belahgrijke activiteiten waren gericht op de in oktober jl. gehouden
Nationale Manifestable en de eind december gehouden partijconfere:itie.
Voor deelname aan de beide laatste activiteiten bestond - vooral Ln de z.g.
buitendistricten van de partij - betrekkelijk weinig belangstelllig. Deze
afnemende belangst'elling voor partij-activiteiten wordt door soracuge partijleden toegeschreven aan de bij de partijleiding bestaande tendens de
partij in de eerste plaats te gaan zien als parlementaire partij» Zij betreuren het vooral dat de partij op sociaal-economisch gebied nauwelijks
meer haar eigen gezicht laat zien.
Aan de ideologische vorming binnen de partij werd in de afg lopen
periode meer aandacht geschonken dan in de voorafgaande jaren. De organisatie werd in handen gelegd van een landelijk comite, onder de Voiding
van dagelijks bestuurder R. WA

. Het comitl is verantwoordel:.jk voor

de organisatie van basisscholingen, kaderbijeenkomsten en min of neer openbare weekendlezingen. De gevormde scholingsleiding heeft in elk gival

- 11 bereikt dat een honderdtal kaderleden, te weten degenen die binnen hun
afdeling de verantwoording voor de echoling op zich hadden genomen, betrekkelijk veel aandacht heeft geschonken aan de eigen ideologische vor- "f •
•
' •
'
'
.
.
•
'.
ming. Op afdelingsniveau bleek de interesse van de leden om regelmatig
:
:"
'
.
•. • - .
r
. .
.... .
terugkerende scholingsbijeenkomsten bij te wonen vrij gering. Deze gang
van zaken is door de partijleiding tamelijk zorgwekkend genoerad.
De partij is, ondanks het feit dat de leden- en lezerswerving meer
centraal werd georganiseerd, er niet in geslaagd haar ledental en het aantal lezers van het dagblad "De Waarheid" uit te breiden. Zelfs werd een
kieine teruggang geboekt. Het yerloop in het abonnS-bestand is nog steeds
betrekkelijk groot en bedraagt ongeveer *\5%* Door de partijleiding zal
aan de werving voor het dagblad "De Waarheid" in de komende periode een
hogere prioriteit gegeven worden. Daardoor hoopt. men .het abonne-bestand
flink uit te breiden en een einde te. maken aan de precaire finaneiele
situatie van het dagblad.
.
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De nog altijd noodzakelijke jaarlijkse financiele actie van de CFN,
ter aanvulling van de normale inkbnfsten uit contributie en abonnemeritsgeiden, is het afgelopen jaar succesvol verlopen. Het streefbedrag van
f 500.000,- werd met f 40.000,- overschreden. Zo leverde de zojuist gehouden Kerstenveloppenactie de partij een bedrag van f 125.000,- op; dat
is f 5«000,- meer dan in 1972. Ook de afgelopen zomer gehouden actie
"Vacantiegeld voor een nieuwe zetmachine" ten behoeve van het" dagblad
"be Waarheid" had een gunstig verloop en leverde zo'n f 90.000,- op, waarvan SSn nieuwe zetmachine voor het bedrijf werd aangeschaft. Het resterende
bedrag werd aangewend om de nijpende financiele tekbrten van "De Waarheid"
en van het IPSO (Inetituut voor politiek en sociaal bnderzoek) iets te
verlichten.
Ondanks alle vrijgevigheid van de partij-aanhangers blijft de financiele positie van de CPft voor het partijbestuur een groot probleert en ffien
zal het komende jaar dan ook alle zeilen moeten bijzetten dm te vborkomen
dat de partijschulden nog verder zullen stijgen. Gezien de aituatie waarin
het land verkeert en de stijging van de lasten voor het dagelijks levensonderhoud, wordt in partijbestuurskringen gevreesd dat de partij-aanhangers meer op de penningen zullen gaan letten, waardoor de inning van de
vereiste gelden wel eene in de knel zou kunnen kamen*
In verband met de zorgelijke financiele situatie heeft de partijleiding recent besloten dat de partijafdelingen en -districten een groter
percentage zullen moeten bijdragen in de kosten van de komende carapagnes
voor de verkiezingen van gemeenteraden en Provinciale Staten. Oc-it is de
begeleiding van de financiele campagnes uitgebreid door de vorming van een
financieel bureau, waarin behalve de landelijk penningmeester en de heer
J(aap) WOLFF nog twee personen zitting hebben. Een van hen is verantwoordelijk voor organisatie en verloop van de donatie-campagne, de andere voor
de enveloppea-cajagnes. De heer WOLFF is verantwoordelijk voor de zogenaamde
"geheime" financien - welke verkregen worden uit de bijdragen van Kamerleden, Gedeputeerden en wethouders - en voor het uitgavenbeleid van de
partij.
De financiele taak is voor 197^ gesteld op f 550.000,-. Hiervan zal
f 260.000,- via de bekende inteken-donatieactie zeker gesteld moelien worden•
Het resterende bedrag van f 290.000,- zal ingezameld moeten worden via de
ook dit jaar weer te voeren Paas- en Kerstenveloppencampagnes.

- 13 In verband met de hoge exploitatiekosten efi~stijging van" de papierprijzen is voorts bet abonnement op net dagblad "De Waarheid" rtet ingang
van 1 janiiari 19?^ in prijs verhoogd. In april van het afgelope;n jaar
werden de abonnees ook reeds met een verhoging van de abonn.eraentsprijs
geconfronteerd,

Het pro-Bussische communisme
De diesidente pro-Russische cbmmunisten hebben hun activitditen
vooral ontplooid op die terreiheri,--die door de CPN - in verband det
haar weinig cooperatieve houding ten opzichte van de Internationale
communistische beweging - worden genegeerd. Zo zorgden diseidente
communisten voor Nederlandse deelname aan het Wereldjeugdfestival in
Oost-Berlijn en aan het Wereldcongree van Vred&skrachten, dat in
oktober in Moskou werd gehouden. Via het Nederlandse ComitS voor
Europese Veiligheid en Samenwerking (NCEVS) streven de dissidenten
naar beinvloeding van de publieke opinie in voor de Sowjet-Unie
gunstige zin, al wordt dat natuurlijk niet op al te openlijke wijze
geetaleerd.
De vereniging "Nederland-USSR" houdt zich - althane in het bpenbaar - zoveel mogelijk van dergelijke politick getinte activiteiten
afzijdig, maar probeert door het organiseren van reizen, het opzetten
van culturele evenementen en het geven van voorlichting via het maandblad "NU" de Sowjet-Unie een gunstig imago te verschaffen. Daarbij
wordt niet verheeld dat de verworvenheden in de Sowjet-Unie voor een
groot deel aan het daar heersende superieure maatschappij-systeem te
danken zijn. Het reisbureau Vernu BV vervoert een toenemend aantal
reizigers naar de Sowjet-Unie. In 1973 bedr»eg hun aantal naar schatting 14.000. Een nieuw element bij het aantrekken van toeristen vormde
de succesvolle campagne, die in samenwerking met enkele regionale dagbladen werd gevoerd. Van het Culturele Jaarplan, dat in januari 1973
werd overeengekomen tussen enerzijds de vereniging

"Nederland-USSR"

en anderzijds de Unie van Sowjetverenigingen voor Vriendschap en Culturele Betrekkingen met het Buitenland en de vereniging "USSR-Nederland", zijn niet alle onderdelen gerealiseerd; deze zullen worden opgenomen in het Plan voor 197^» dat op 26 januari in Amsterdam door
vertegenwoordigers van de drie partijen zal worden ondertekend.
In de organisatieetructuur van de vereniging en in de personele
bezetting hebben zich geen wijzigingen van enige importantie voorgedaan. Van een verenigingsstructuur is nog nauwelijks sprake. Het
beleid wordt bepaald door de in het verenigingsgebouw "De Schalm"
zetelende staf. Het hoofdbestuur komt zelden bij elkaar en algemene
ledenvergaderingen worden niet gehouden. Naar verluidt houdt dit

ver.band met een van Sowjetzijde -ajfkomstige suggestie om alles na/£e
laten wat de verhpviding met de CPN, van welke partij veel ND-leden
nog lid zijn, zou kunnen verslechteren. Dat die verhouding er ook niet
beter op geworden. is blijkt uit een passage in de agenda voor de CPNpartijconference. Daarin wordt aangekondigd "de verscherping van een
onverzoenlijke waakzaamheid tegen net binnendringen en gewroet van
van buitenaf geinspireerde figuren". Waarschijnlijk is de CPN-leiding
geprikkeld geraakt door de toekenning van een hoge Sowjet-onderscheiding aan. de vporzitter van de vereniging, "Nederland-DSSH", de heer
W. HULST; door de in NU-verband gehouden herdenking van de Oktoberrevolutie in aanwezigheid van de Sowjet-ambassadeur en door het tegenvallende resultaat bij de Zaanstadverkiezingen in Assendelft, de woonplaats van de heer HULST en.enkele andere functionarissen van de vereniging.
De beleidsvorming is bij de vereniging "Nederland-USSR" al even
weinig doorzichti,g als bij de CPN. Een voorbeeld daarvan vormt de ont- •.
wikkeling rond het Jongeren Kontakt voor Internationale TJitwisseling
(JKTI), dat in oktober 1973 officieel werd opgericht door een aantal.

;

jongere leden van de vereniging Nederland-USSR, die elkaar gevonden
hadden bij de voorbereiding van het Wereldjeugdfestival. Het plan om
de jongere leden bij elkaar te. brengen was afkomstig van de staf in
"De Schalm". Begin 1973 werd daar al de oprichting van een jongerenafdeling ter sprake gebracht in verband met de toenemende vergrijzing
onder het kader. Aan mejuffrouw E. PO^

., die op "De Schalm" werk-

zaam is, werd toen de taak toevertrouwd uit de jongere leden van de
vereniging een delegatie naar het Wereldjeugdfestival samen te stellen.
Toen echter onlangs in het hoofdbestuur gevraagd werd naar het bestaan
van een jongerenafdeling (naar aanleiding van een vermelding in het
Plan voor 197^1 dat een delegatie van jonge leden de Sowjet-Unie zal
bezoeken), ontkende de heer HULST met nadruk het bestaan van zo'n groepering. Vel sprak hij de hoop uit dat de. oprichting van een jeugdafdeling in de toekomst nog eens gerealiseerd zou kunnen worden. Deze ontwikkeling doet de vraag rijzen of het bij het JKU inderdaad nog wel
gaat om een jeugdafdeling van de vereniging "Nederland-USSR". Afgaande
op het scholingsprogramma van het JKU, dat voorziet in een grondige
ideologische vorning van een selecte groep jongeren en vmaraan wordt
meegewerkt door prominente dissidenten als drs F. BARUCH, zou men kunneji
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I

Er zijn in dissidente kring andere dntwikkelingen die men zbu
kunnen interpreteren als pogingen om tot meer samenhang in de dissidente gelederen te komen. Zo was er in november een DIMITROW-herdenking
in Amsterdam, die georganiseerd was door de heren DA!

en Van der

HE! :. De aanleiding voor deze bijeenkomst, waaraan door ruim honderd
dissidenten werd deelgenomen, vorrnde een Bulgaars verzoek om herinneringen aan DIMITROW te verzamelen ten behoeve van de inrichting "van
e.en museum. Wellicht is ook de actie voor de oprichting van een standi
beeld voor de omgekomen communistische oud-verzetsstrijder Jan PO
.,
waartoe onlangs door enkele dissidenten een initiatief genomen werd,
mede bedoeld om de onderlinge band tussen de dissidenten te verstivigen.
Als een bijzonder geschikte gelegenheid daartoe beschouwden sommige
dissidenten het verzoek, dat van de zijde van de DDR tot de Vereniging
voor Culturele Uitwisseling (VCU) werd gericht, om voorbereidingen te
willen treffen voor de oprichting van een vereniging "Nederland-DDR",
die ten aanzien van de DDR een soortgelijke rol zou moeten vervullen
als de vereniging "Nederland-USSR" doet ten aanzien van de Sowjet*Unie.
Het VCU-bestuur heeft zich na enige aarzeling bereid verklaard om•de
levenskansen van een dergelijke vereniging te onderzoeken. Daartoe zal,
met financiele steun van de DDR-Ambassade, een Informatie-bulletin
worden uitgegeven; het eerste" nummer daarvan moet begin februari verschijnen. De vergelijking met de vereniging "Nederland-USSR" maakt
duidelijk, dat politieke activiteiten waarschijnlijk niet de eerste
taak van de vereniging zullen zijn. Daarin moet waarschijnlijk ook de
oorzaak gezocht worden dat men zich gewend heeft tot de VCU, waarvan
de huidige leidinggevende figuren nauwelijks naar buiten toe als dommunisten bekend zijn.
Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat het huidige bestand aan dissidenten op korte termijn als een eenheid naar buiten zal kunnen dptret ••.
.
den, Daarvoor lopen de opvattingen over de wijze waarop zij als alternatief voor de CPN zouden kunnen fungeren te zeer uiteen. Zeker zdlang
de CPSU niet haar fiat gee ft voor de oprichting van een concurrere'nde
CP zullen de dissidenten zich tot incidentele hand- en spandienstdn
moeten beperken.
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Het pro-Chinese communisms in Nederland-.
Het meest kenmerkend voor de ontwikkeling van het pro-Chinese communisme in 1973 is wel de zeer snelle groei van de aanhang geweest, Deze
raanifesteerde zich vooral bij die organisatiee die toch al de raeeste leden hadden, de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland - marxistischleninistisch (KEN/ml) en de Socialistische Partij (SP). Ook de kleinere
organisaties, de uit de KEN/ml voortgekomen Kommunistenkring Rijnmond ml,
de Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten (ENML) en de MarxistischLeninistische Partij van Nederland (MLPK) schijnen hun aanhang in geringe
mate te hebben versterkt. Enige reele betekenis binnen het nationale politieke beeld hebben zij overigens nauwelijks.
De kwantitatief sterkste organisatie is op dit moment de SP. Het
ledental is inmiddels opgelopen tot ongeveer 350; de oplage van "De Tribune", het centraal orgaan van de SP, steeg tot ongeveer 15.000. Het ledental van de SP verdubbelde daardoor vrijwel binnen een jaar tijd.VBovendien werd de invloed van de partij in wijken en buurten nog vergroot
door de vorming en uitbreiding van actiecomite's van het Milieu Actiecentrum Nederland (MAN) en de Bond van Huurders en Woningzoekenden (BHW).
Daarbij lijkt met name het MAN een brug geslagen te hebben van de SP naar
allerlei andere (milieu-)actiegroepen, waaruit ongetwijfeld nieuwe partijleden zullen worden gerecruteerd.
Naast deze organisatorische groei hebben zich binnen de SP nog een
aantal min of meer belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Daarbij zijn
een aantal voor de partij negatieve, zoals het mislukken van de Vietnamcampagnes (een door de partij te Arnhem georganiseerde "pop-avond" had
zelfs een nadelig saldo van ongeveer / 5000,- )en het vrijwel volledig
wegvallen van de activiteiten van de Marxistisch-Leninistische Studentenbond, de studentenorganisatie van de SP. Daartegenover staan echter een
aantal positieve ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste lijkt dat de
partij zich grotendeels heeft losgemaakt van haar uitsluitend activistische verleden en zich thans voorbereidt om als serieuze partij een rol
te gaan spelen in de politiek. Als eerste aanzet daartoe is besloten oir.
in enkele plaatsen mee te c"oen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ook het finaucieel/organisatorische fundament van de partij we::<?
verotevi^c1., nie^'; alleen door de aanschaf van een nieuw partijpand te
Rotterdam, rcaar vooral ook doordat een groot aantal afdelingen rof.ch ir.
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een eigen pand vestigden. Twee belangrijke besluiten hebben voor lie SP
de weg geopend naar een verdere groei van de organisatie. Deze betreffen
in de eerste plaats de afschaffing van het verplichte 'arbeiderisme" (de
verplichting voor alle leden - dus ook de studerende - om een tijdlang
als arbeider in een bedrijf te werken) en ten tweede het principe-besluit
van het Centraal Comite van de partij om in de nabije toekomst ook zogenaamde "massa-leden", dat zijn leden die niet dagelijks in staat zijn
hun bijdrage aan de strijd voor het socialisms te leveren, in de organisatie op te nemen. Als het congres van de SP, dat in februari a.s. bijeenkomt, dit besluit goedkeurt, is het, mede gelet op het oplagecijfer
van "De Tribune", aannemelijk dat het aantal leden van de organisatie
in de nabije toekomst sterk zal stijgen.
Een groei-periode raaakte ook de BHW door, niet alleen door eigen
activiteiten, waarvan het overnemen van het bestuur van een Leidse woningbouwvereniging en het bedingen van een huurverlaging in Enschede de
meest spectaculaire waren, maar ook door haar aandeel in de activiteiten
van het mede door de BHW gevormde MAN. Het MAN bleek in de afgelopen
i
periode in staat om op een tamelijk effectieve manier in een aantal
streken en steden de inning van de z.g. verontreinigingsheffing (milieubelasting) te verstoren. De activiteiten van BHW en MAN waren van essentieel belang voor de werving van nieuwe leden voor de SP.
Landelijk bezien bleven de activiteiten van de bedrijfswerkorganisatie van de SP, Arbeidersmacht, op uiterst laag niveau. Alleen in Oss,
de enige plaats waar nog een go«de Arbeidersmachtafdeling functiorieert,
wist de organisatie enig succes te boeken, toen zij in het midden van
het jaar, door middel van een staking bij BERGOSS, voor de arbeiders van
de plaatselijke tapijtfabrieken een extra-loonsverhoging kon afdwingen.
De ontwikkelingen binnen de organisatie hebben uiteraard ook hun
invloed gehad op de landelijke leiding van de partij, Dat kwam vooral
tot uiting in het feit dat de dagelijkse leiding van de partij, het
politbureau, tot tweeraaal toe werd gewijzigd. Eerst werd de behoefte gevoeld om dit orgaan uit te breiden met medische en juridische adviseurs
- mede onder druk van de aan de gang zijnde milieu- en buurtactied -,
nog later meende men dat een verder gespecialiseerde leiding noodaakelijk werd. De nieuwe samenstelling van het politbureau is overgedragen
aan het aanstaande partijcongres; tot die tijd zal een driemanschdp
- de kern van het oude politbureau - de zaken van de partij behartigen.
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Binnen de KEN/ml hebben zich in de afgelopen periode veranderingen
voorgedaan, die geleid hebben tot een verveelyoudiging van het aantal
sympathisanten met de politiek van de KEN/ml en haar strijdorganisaties.
Door ds strenge toelatingseisen voor het lidmaatschap van de KEN/ml is
het aantal werkelijke leden van de organisatie toch nog beperkt gebleven.
Hiettemin is het toekomstperspectief voor de organisatie, dat vorig jaar
nog weinig florissant leek, duidelijk verbeterd.
Door de KEN/ml is in de afgelopen periode geparticipeerd in pogingen tot vermindering van de verdeeldheid tussen de Nederlandse marxistenleninisten. Met de BNML heeft een groot aantal besprekingen plaatsgevonden met ale doel het bereiken van organisatorische eenheid. Bij het beeindigen van de besprekingen was de KEN/ral-leiding tot de conclusie gekoraen dat de BNML e.ls nelfstandige organisatie geen enkel revolutionair
perspectiaf Icon bieden aan de Nederlandse arbeidersklasse

en dat het

enig mittige op dat moment haar opheffing kon zijn. De leden van de BNML
wei'd aangeraden zich aan te sluiten bij de KEN/ml. Tot grote woede van
de leiding van de BNML gaf een zestal voormalige hoofdbestuursleden van
de BNML aan deze oproep gevolg.
Centraal in het streven van de KEN/ml en haar strijdorganisaties
heeft in de afgelopen periode het doorvoeren van een juiste proletarische
politiek gestaan, alsnede het omvormen van de organisatie tot een bolsjewistische cellenorganisatie. Met name op een groot aantal studenten
schijnt de proletarische lijn van de KEN/ml grote aantrekkingskracht
uit te oefenen, hetgeen resulteerde in een snelle groei van de Kommunistische Studertenbond (KSB), niet alleen in haar traditionele bolwerk
Tilburg, maar ook in Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Driebergen en laatstelijk selfs ook in Amsterdam, waar de CPN sinds enkele jaren veel inviced op enkele studentenorganisaties

heeft.

Onder de arbeiders wist de KEN/ml zich tot nu toe slechts weinig
aanhang te verwerven, waardoor het gestelde doel - het snel opbouwen
van een be <?.ri 3 f swerkorganisat ie in Rotterdam - niet geheel kon worden
bereikt. V/el vergrootten de bestaande cellen in enkele metaalbedrijven
en in do havens lum activiteiten, daarmede de basis leggend voor verdere
versterk-lnp; van de eigen gelederen. In de komende periode zullen deze
T?.rti;i';el.len bovendien moer steun ontvan^en van studenten uit de kSB,
vonrdoor de KLi'I/V-l in het Rijnmondgebied in het eociaal-econoTiisch?) vlak
toch v/aev o .-n T-'achtsfactor kan worden v.-aarmede, ze'rer in economisch kri-
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Rotterdam zullen in de nabije toekomst partijcellen op bedrijven tot
stand komen. De in September j.l. gehouden centrale ledenvergadering
van de KEN/ral heeft daartoe de aanzet gegeven, door de in sommijje steden aanwezige sympathisanten te organiseren in "Rode Tribune Vr-Lendenkringen".

i

De meest markante van de ontwikkelingen binnen de KEN/ml is het
tot stand komen van goede contacten met zusterorganisaties in h$t buitenland, resulterend in het deelnemen aan de eerste conferentie'van mlorganisaties kortgeleden in West-Duitsland. Te oordelen naar de!reacties
van de KEN/ml-leiding op het tot stand komen van deze conferentie en
naar de ter conferentie aangenomen resolutie, is de vorming van'een
nieuwe "communistische internationale" binnen redelijke termijn'te verwachten. De deelnemende organisaties, waarvan de maoistische Kommunistische Partij van Duitsland een dominerende rol lijkt te spelenj zullen
in dat geval zeker trachten de CP-en van China en Albanie bij de vorming
van de Internationale te betrekken.

- 21 Internationale conferentie van m.l.~organiBaties
Op 1J5 en "\k oktober j.l.- heeft in West-Duitsland de eerste confer"-'stir, plaatsgevonden van marxictisch-leninistische organisaties in
Europa. Op de conferentie, die was georganiseerd door en op initiatief
van de Kommunistische Partij van Duitsland (KPD), waren voorts vertegenwoordigers aanwezig van m.l.-organisaties uit Belgie, Zwitserland,
Griekenland en Nederland. Teveris waren e'r enkele vertegenwoordigers
van een organisatie van de Iraakse Kommunistische Partij voor revolutionaire landgenoten in Europa. Van de eveneens uitgenodigde Franse en
Italiaanse organisaties waren geen delegaties aanwezig. Wei hadden
beide organisaties ingesterod met het karakter en doel van de conferentie. Geen van, de betrokken m.l.-organisaties heeft goede contacten met
de officiele vertegenwoordigirigen van de volksrepubliek China in het
eigen lan.d. De Nederlandse delegatie werd gevormd door enkele l«den
van de Kommunistischeftenheidsbewegin-gNederland- - marxistisch-leninistisch (KEN m.l.).
Aanleiding voor het organiseren van de conferentie war'eri de OostWest-besprekingen inzake de beperkihg van strategische wapens (SALT),
de wederzijdse evenwichtige vermindering van troepen (MFBR) en de veiligheid en samenwerking in Europa. De conferentie constateerde dat deze
besprekingen pogingen zijn van "verschillende imperialistische machten
- het Russische sociaal-imperialisme, het VS-imperialisme en het EEGimperialisme - om de veranderde krachtsverhoudingen zoveel mogelijk af
te bakenen. Op die manier hopen zij zich beter te kunnen weren tegen de
tbenemende strijd van de arbeiders en volkeren in hun invloedssfere.nM.
In feite vormen deze besprekingen, volgens de conferentie, geen stap
op de weg naar vrede, maar betekenen zij de voorbereiding op een verscherpte onderdrukking van de arbeidersstrijd.
Aan het slot van de conferentie werden de gemeenschappelijke inzichten vastgelegd in een resolutie. Tovene maakten de deelnemers -af—
spraken over de versterking van de Internationale samenwerking. De
deelnemende groeperingen verklaarden met name te zullen samenwerken
- in de strijd voor de eenheid van binnenlandse en buitenlandse arbeiders tegen het kapitaal;
- bij de ondersteuning van de strijd -van de volkeren van Zuid-Europa
tegen imperialisme en fascisme;
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- in de strijd tegen aanvallen van multi-nationale concerns;
- in de strijd van de arbeiders van dezelfde bedrijfstakken tegen
overeenkomstige vormen van uitbuiting, arbeidsintensivering^ enz.;
-• in de strijd tegen de Internationale strategie van de nonopoliebourgeoisieen en hun lakeien in de vakbondsleidingen, bij het breken van stakingen en bij klasseverraad;

!

- in de afweer van de aanvallen van de reactionaire staatsapparaten op
de revolutionaire organisaties en marxistisch-leninistische!partiJen:
- in de etrijd tegen de invloed van de revisionistische partijjen, die
voor een groot deel agenturen zijn van het Sowjet-sociaal-imperialisme.
In dit verband wordt in de resolutie met nadruk verklaard dat "alleen
de gewapende omverwerping van het kapitalisme en vestiging va^i de dietatmir van het proletariaat de rechtvaardige doelstellingen van de volkeren volkomen verwezenlijken".

'

De KEN m.l.-leiding beoordeelde deze conferentie als eeiji belangrijke aanzet voor de aaneensluiting van de "werkelijk kommuniitisohe"
^organisaties in Europa en de vorming van een eenheidsfront vai)i de
Europese volkeren* De strijd voor het socialisme in eigen land is
iramers, aldus de KEN m.l.-leiding, alleen maar mogelijk met di solidariteit
en de strijd van de Europese arbeidersklasso. Daarom if? het thins tr-ak
deze solidariteit niet alleen te propageren, maar, in eerste inetantie
op Europees niveau, er ook organisatorisch gestalte aan te ge-^en, door
de werkelijk communistische organisaties verder aaneen te sluiten.
:Blijkens vooralsnog onbevestigde berichten zou inmiddeli eind
december/begin januari te Kopenhagen opnieuw een Internationale bijeenkomst hebben plaatsgevonden. Vermoedelijk betrof het hier een conferentie van de door eerdergenoemde en mogelijk ook andere or^anisaties gevormde nationale Vietnam-comity's. In de na'bije toekom^t zijn
soortgelijke bijeenkomsten te verwachten van de door de betrokken
m.l.-organisaties gevormde studentenorganisaties, jongerenorganisaties en revolutionaire vakbondsopposities,

:

- 23 ONTWIKKELINGEN IN POLEN ; DE PVAP HAALT DE TEUGELS" AAN
Het aprilnummer van 1973 van het Poolse communistische ideologische
inaandblad Nowe Drogi bevatte een artikel van Jerzy LUl

, de voor

pars en propaganda verantwoordelijke CC~se.cretaris.
Dit artikel handelde over "bepaalde problemen aan het ic".eologische
front van de partij11 en kondigde bihnen het kader van de noodzaak tot
versterking van ideologische propaganda de vorming aan van een "sterk
ideologisch front en versterking van ideologische offensieven op alle
niveau's van de partij1',«
LU!

schreef: "Wij mceten overtuigender dan tot nu toe bv.

de goedgelovigheid bestrijden, die bestaat met betrekking tot door
tegenstanders van het socialisms uit zowel binnen ale buitenland verspreide geruchten. Wij moeten erkennen dat onze tegenstanders «•.. in
het'bijzbnder ernaar streven om het vertrouwen in de politiek van de
partij te schokken, haar prestaties te kleineren en een sfeer van
onzekerheid te scheppen". De Poolse bevolking heeft "de superioriteit
van het socialistische systeem aan het burgerlijke systeem nog niet
volledig erkend", Daaraan is - aldus het artikel - bijgedragen door de
Poolse pers, die een onvoldoende schildering gee ft van de "icapitalistische werkelijkheid" met haar economische en maatschappelijke fouten.
De inhoud en de toon van ciit artikel leken te onderstrepen dat
de PVAP (Poolse CP) van zins was de teugels wat strakker aan te halen.
Eerder al waren gelijksoortige geluiden gehoord, zoals bv. tijdens een
"nationale conferentie van activisten uit de partij en de economic" op
8 januari 1973. CC-secretaris SZ1

hief toen een waarschuwende

vinger op tegen beivloeding uit het Westen en onderstreepte de noodzaak
tot een betere ideologische motivering van de Poolse bevolking,
Aangezien echter dergelijke uitspraken voor een coiamunistisch
regime behoren tot een periodiek terugkerend patroon, werd er op dat
moment door Oosteuropaieskundigen weinig aandacht aan bestead.
Terugblikkend echter moet gesteld worden dat dit Nowe Drogiartikel ^el degelijk beschouwd had kuhnen worden als een teken van
naderende repressie. In de periode, waarin dit artikel verscheen, en
ook nadien werden namelijk een aantal maatregelen genomen en aangekondigd die, v:anneer ze met elkaar in verband v/orden gebracht, eer grotere
groep van de PVAP op de Poolee bevolking tct gevolg hebben,

Hervorming| van het censuursysteem
Een van de maatregelen, die de meeste aandacht trok en aie in
eerste instantie werd gelnterpreteerd als een teken van libera'lisering,
werd op 9 april 1973 bekend.

•

!

Het Internationale persbureau U.P.I, meldde toen dat op '2O maart
bij wijze van proef de preventieve regeringscensuur voor het plartijdagblad Trybuna Ludu en voor het weekblad Polityka was opgeheVen. Het
zou deze bladen voortaan vrijstaan alles te publiceren, met uitzondering
van militaire en regeringsgeheimen en mits men niet in strijd korat met
de "broederlijke vriendschap binnen de Internationale socialidtische
gemeenschap'.'. Het zou de opzet zijn om bij slagen van deze prdef
dezelfde handelvijze te gaan volgen bij andere periodieken,

!

.Deze hervorming lijkt overigens in Poolse journalist ieke! kringen
niet met gejuich te zijn ontvangen.

Niet volledig onbegri jp'elijk,

immers in het hervormde systeem is het nl. voor de individuele scribent
niet langer mogelijk om de beslissing over de toelaatbaarheid 'van een
uitspraak over te laten aan een censor, die slechts de inhoud 'van het
geschrevene beoordeelt en aan de schrijver zelf voorbijgaat. In het
nieuwe systeem is het nodig zelf als persoonlijk verantwoordelii jke te
handelen.

Dat daarom in eerste instantie in schrijvende kringlen af-

wachtend of afwijzend werd gereageerd is begrijpelijk.
De waarschijnlijk juiste draagwijdte van de hervormingsbieslissingen werd echter eerst in oktober j.l. duidelijk. De Internationale
Spectator publiceerde toen in haar nunmer van 22 oktober onder de
titel "De Poolse cenauur - grondbeginselen en werking" onder pseudoniem
een artikel van een in Warschau wonende Poolse intellectueel. IDeze
stelde dat er inderdaad sprake is van opheffing van de preventiieve
censuur maar stellig

niet van liberalisering van het censuurbjeloid.

In het nieuv/e systeem zullen namelijk speciaal verantwoolrdelijke
redacteuren, die opgenomen ?/orden in de redactieraden van dag-J en
weekbl-aden, beslissen over het al dan niet publiceren

van copy. Deze

verantwoordelijke redacteuren zijn in tegenstelling tot de cerisoren
bekleed met administratieve macht en zij kunnen daarom eventueGLo w»9rspannige schrijvors doon ontslaan.

'•

- 25 Volgens de schrijver van het Spectator—artikel heeft doorvoering
van deze hervormingen cp brede schaal tot gevolg dat er in Polen een
censuursysteera *) tot stand komt zoals dat bestaat in de Sowjet-Unio
en in de DDR. Daar " ..... functioneert (het) overeehkomstig de belangen
van het regeringsapparaat «.... en dikwijls doeltreffender dan het Poolse
systeem",
Zo blijkt dus een maatregel, die in eerste instantie een verzachting leek in te houden, in de praktijk op zijn minst geen verandering
teweeg te brengen en misschien zelfs de mogelijkheden in zich dragen
voor een zekere verharding. Zeker voor de journalisten persoonlijk.

Centralisatie_jvan de jieugdbeweging
Twee dagen nadat de opheffing van de censuur voor Trybuna Ludu en
Polityka wereldkundig was gemaaktf trok een andere reeds lang verwachte
maatregel de aandacht.

'.'.-•>•

Op 11 april 1973 kwamen nl. afgevaardigden van alle Poolse jeugdorganisaties bijeen om formeel tot vorining van een "Federatie van
socialistische Bonden van de Poalse Jeugd" te besluiten. In de twee
maanden daarvoor waren al cbngressen gehouden van de verschillende
jeugdorganisa-ties **) en was steeds de noodzaak benadrukt om te komen
tot een groter samenwerkingsverband.
Het voorstel tot vorming van een dergelijke federatie en tot een
daarmwe samenhangende herstructurering van de universitaire jeugdorganisaties was reeds gelanceerd op het in november 1972 gehouden 7e CC-plenum
van de PVAP, Naar algemeen wordt aangenomen, sproot dit voorstel minetens
voor een deel voort uit. de behoefte om maatregelen te nemen tegen de
ideologische en politieke inertie onder de Poolse jeugd, zoals die o.m.
naar voren kwam in de resultaten van een kort daarvoor gehouden opinieonderzoek.
*)

In Polen wordt de censuur uitgeoefend door het "Hoofddirectoraat
voor Controle van Pers, Publicaties en Openbare Vermakelijkheden"
met haar provinciale onderafdelingen in rechtstreekse ondergeschiktheid aan een van de afdelingen van het CC van de PVAP,

**) Medio februari hield de Poolse socialistischo jeugdorganisatie ZMS
haar congrest in raaart gevolgd door het plattelandsjongerenverbond
ZMW, de vereniging van Poollse studenten ZSP, het verbond van Poolse
padvinders ZHP en het socialistische verbond van de militaire jeugcU

- 26 Voor een ander deel is de vorming -ran deze federatie - waarvoor
vooral Politburolid en minister van Buitenlandse Zaken OL

een

vurig pleitbezorger was - waarschijnlijk ook gexnspireerd door de CPSU.
Volgens de Neue Zurcher Zeitung van T december 1972 wenste ~de CPSU nl»
de bestaande differentiatie in de legale Poolse jeugdbeweging * in 1956
onder GO

ingevoerd - opgeheven te zien en eiste zij van de PVAP een

streven tot gelijkschakeling van deze organisaties. Derhalve een omvorming tot een eenheidsorganisatie

naar Sowjetmodel.

Over he't doel van de vorming van de federatie hoeft geen onzekerheid te bestaan, PVAP-leider Gi:

zelf zei daarover tijdens een op

7 februari 1973 gehouden bijeenkomst van jeugdactivisten met de hoogste
partij- en regeringsleiders: "De complexe problemen van het heden, de
ontwikkelingsprooessen in Polen en de wereld maken het noodzak^lijk dat
de jeugd haar politieke kennis verdiept, De sleutel tot een juist begrip
van de "tegenwoordige wereld wordt gegeven door de wetenschap van het
marxisme-leninisme .....". Het doel van het centralisatie-streven is
hiermee gegeven: een sterkere verbondenheid van de jeugd met het marxisme
leninisme*
Bijna twee jaar eerder al - op 17 September 1971 - had
tijdens een T.V.-interview sprekend over het nut van het samenljundelen
van organisaties trouwens openlijk gesteld: "Er hoeft niet aan te worden
getwijfeld: het bestaan van een enkele jeugdorganisatie

••••• iou het

makkelijker maken om vast te stellen langs welke wegen ideologische
indoctrinatie plaats kan vinden".
De Federatie zelf formuleerde het in een pamflet, dat tijdens het
in'de zomer van 1973 gehouden 10e Wereldjeugdfestival werd vers'preid,
ietwat bedekter: "De Federatie van de vijf constituerende jeugciorganisaties die werkzaam zijn in verschillende strata, integreert hiin activi•teiten terzake van de socialistische opvoeding van de jeugd •*•••"•
•,
^ ..........
|
Onder wiens leiding dat gebeurt werd onomnonden vermeld. Immers, de
i

Federatie ontplooit deze activiteiten "onder de ideologische en politieke
leiding van de PVAP".
Daarmee is de situatie in tegestelling tot v66r de vorming van
de Federatie voor alle betrokkenen duidelijker gewordeh. Behalve de
formeel met de PV^.2 verbonden ZMS zijn nu ook de officieel niet-partijgebonden ZSP en de met de Poolse Boerenpartij gelieerde ZMW opdnlijk
onder PVAP~patronage gesteld.

- 27 Hervorming onderwijssysteem

..... . „.

De bezorgdheid van de PVAP over de Poolse jeugd - onderwerp van
het eerder genoemde "jeugd"-plenum van net CC-PVAP van november 1972 heeft behalve tot een hervorming van de jeugdorganisati'es ook geleid
tot een ontwerp voor een herziening van het onderwijssysteem.
Op 13 oktober 1973 werd door het Poolse parlement een resolutie
aangenomen, waarin aan de regering opdracht werd gegeven om in de loop
van 1975 aan het parlement een nieuwe onderwijswet ter goedkeuring
voor te leggen. Dit ter vervanging' van het huidige systeera, dat door
deskundigen als ouderwets en achterhaald, te duur en inefficient wordt
gekwalificeerd.

'

•

•

Genoemde resolutie, die de contouren schetst van een onderwijsetelsel dat gebaseerd is op een leerplichtige periode van 1O jaar, werd bepaald niet met- enthousiasme ontvangen door de R.K.-Kerk in Polen, qua
aanhang - raeer dan 909^ van de Polen'"-heet katholiek te' zijn - een van
de belangrijkste Poolse "belang'eagroeperingen".

- .

.

Het is in dit bestek onno^ig in te gaan op de- vobrgesteld6 nieuwe
onderwijsvormen. Belahgrijker zijh de Intenties, neergelegd in de tij• dens het "jeugd'^plenum aangenomen stellingeri en gepubliceerd in het parti jdagblad Try buna Ludu van 29 november

1972.

Volgens deze stellingen is de school een van de belangrijkste
factoren bij de opvoeding van de jeugd van een land dat zich kan verheugen in de "diktatuur van het proletariaat" en is het de taak van de
partij orn het doel aan te geven van een "socialistische opvoeding".
Zoals het ook een taak van de partij is om de activiteiten van de staat
op dit belangrijke terrein te "inspireren en te controleren". AangeZien
een volledige ombouw van het bestaande onderwijssysteem' meerdere jaren
vergt, zijn in de stellingen enige maatregelen m.b.t. "socialistische
opvoeding" vborgesteld, die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.
i)e indoctrinatie - aldus Radio Free Europe van 5 februari' 1973 moet beginnen in de kleuterschool, die minder een kinderbewaarplaats
en meer een "opvoedkundig instituut" moet worden. Voorgesteld is
voorts de onderwijsprogramma's 'Vanuit ideologisch gezichtspunt" opnieixw te bezien teneinde te bewerkstelligen dat er een juist evenwicht tot stand komt tussen "disciplines die het intellectueel vernogen ontwikkelen" en die welke inhoud geven aan opinies en houdingen

- 28 van de leerlingen, Maatschappijleer moet onderwezen worden door de
beste onderwijskrachten en bij voorkeur uitsluitend door PVAP-leden.
In een wereld - aldus de stellingen -, die in toenemende'mate
gekarakteriseerd zal worden door "vreedzame coexistentie tussen landen
met verschillende sociale systemen", moet de jongere generatie gewapend
worden tegen vijandelijke invloeden en zich daartegen teweer stellen
met haar eigen "aocialistische" opvattihgen en idealen, gewoonlien en
levenswijze,

|

"SociaMsme", "socialistische opvoeding" en "ideologic" vormen derhalve voor de PVAP het uitgangspunt bij de op korte termijn te realiseren voorstellen, Centraal daarbij staan ernstige pogingen van liet regiem om de jeugd te winnen voor de opbouw van het "socialistisdhe
vaderland". Men lijkt daarbij niet - zoals in het verleden - te1 willen
grijpen naar harde dwangnaatregelen, maar eerder een oplossing te
willen zoeken in de bantering van meer subtiele middelen. De hdrvorming van het onderwijs - het is in het voorgaande reeds gesteld — is
door de Poolse R.K.-Kerk niet met gejuich ontvangen. De Poolse iprimaat,
kardinaal WYi

:t zed. hierover - aldus het Franse persbureaU AFP -

op 1-5 august us 1973 :"Wij weten dat dit geen Poolse uitvinding jis, dat
het niet in overeenstemming is met de geest van ons volk. Invodring ......
kan de natie slechts schaden en moet daaroin worden gewantrouwd,"1
Volgens de Poolse bisschoppen is de hervorming voorgesteld met ihet
doel om "een monopolie te scheppen voor atheistische opvoeding"! en
waarschijnlijk om daardoor de positie van de Poolse R.K.-Kerk te
ondergraven*

i

Dat er inderdaad in deze richting gedacht wordt kan geconjcludeerd
worden uit onderstaand citaat uit het blad voor het Ministerie van
Hoger Onderwijs, Zycie -fizkoly Wyzszej,

"De kerk

is een specifiek opvoedingsinstrument met doelstellingen welke
soms in strijd zijn met de opvoedingspolitiek van de staat. De jstandpunten ....... van de Kerk moeten in beschouwing worden genomen; bij de
voorbereiding van leerplannen, methoden en opvoedingsmiddelen die een
marxistische wereldbeschouwing moeten vormen."
Samenvattend kan derhalve gesteld worden dat de Poolse onderwijshervormingen op korte en op lange termijn bedoeld zijn om op te voeden
tot het marxisme-leninisme, om aan de invloed van de R.K.-Kerk |afbreuk .te doen en om de invloed van de PVAP op de Poolse jeugd tb vergroten. Zoals dat ook de bedoeling is bij de doorgevoerde reorganisatie
van de jeugdbeweging.

!

- 29 -_
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'

*

Reorganisatie van_het_p_laatseli jk. "zelfbestuur" *)
Behalve op de terreinen van jeugdorganisaties en onderwijs stelt
het Poolse regiem de laatste raaanden pogingen in het werk om te komen
tot hervormingen, waardoor een grotere greep van de PVAP op de doorsnee
burger in zijn dagelijks le.ven mogelijk wordt. Bedoeld zijn hier raaatregelen op het terrein van plaateelijk "zelfbestuur", die raedio oktober
hadden moeten uitmonden in de verkiezing van vertegenwoordige'rs voor
deze lichamen.

:.

Er is niet bekend of dit inderdaad is gebeurd, hoewel medio oktober de vastgesjtelde ui'terste grens zou zijn

. Op zichzelf is dat in

dit bestek ook niet belangrijk. Immere, voorbereidingen tot deze hervormingen zijn op zich al een symptoom voor de richting van de in Polen
waaiende wind. :.
Bij doorvoering van de voorgestelde veranderingen m.b.t. het naar
woongebieden georganiseerde "zelfbestuurssysteem" lijken de ontsnappingsmogelijkheden voor de Poolse burger aan de controle van de PVAP
kleiner te worden dan onder het oude systeem, dat in haar controlemogelijkheden o.m. beperkt werd door het feit dat de PVAP overwegend
bedrijfsmatig is georganiseerd en in mindere mate naar woonplaats. Ook
daarin worden veranderingen verwacht. Niet door opheffing van de bedrijfsmatige organisatie raaar waarschijnlijk door een stringenter toezicht op de verplichting dat PVAP-leden" zich ook doen inschrijven in
de partij-afdelingen van hun woonplaats.
Het Poolse systeem van plaatselijk "zelfbestuur" is gebaseerd op
een wet van 25 januari 1958» die 'door het parlement op 29 november 1972
op enige onderdelen werd gewijzigdi.

T

Op basis van deze wijzigingen werd door deskundigen niet verwacht
dat er veel veranderingen zouden komeh in het sluimerende bestaan van
de daarin functionerende organeri. Imraers de formulering in de wet van
1958 dat in wooneenheden "representatieve lichamen" zouden moeten worden
)

De in Poolse publicities uitdrukkelijk gebruikte term "plaatselijk zelfb.estuur" heeft niets van doen met het Joegoslavische
systeem van zelfbestuur. In Polen wordt "plaatselijk zelfbestuur"
gebruikt voor de laagste vorm.van locaal bestuur, die tot taak
heeft de totale. bevolking te mobiliseren ter steunverlening aan
-de PVAP en haar program.

- 30 samengesteldj die - in samenwerking met de zg. "volksraden'1 (c.f. gemeenteraden) - zich zouden moeten bezighouden met problemen betreffende "het
onderhoud van huizen en hun omgeving", met de "verbetering van de culturele en de woonomstandigheden van de bewoners" en met "de ontplOoiing
van hun raaatschappelijk initiatief en hun activiteiten", werd in november 1972 niet gewijzigd.
In april 1973 echter startte een perscampagne over de nieuwe rol
en de taken van deze organen, die op handen zijnde veranderingeh deden
vermoeden.

>

Op 25 april meldde het partijdagblad Trybuna Ludu dat het'Politburo van de PVAP van mening was dat "plaatselijke zelfbestuursorganen
zouden moeten uitgroeien tot organisatoren en coprdinatoren van'maatschappelijke activiteiten". De activiteiten van partij-eenheden in de
woongebieden zouden moeten worden verbeterd, waarbij als meest belangrijke taak werd genoemd de "versterking van het socialistische bewustzijn".
Op 21 mei nam de Poolse staatsraad een resolutie aan "over een
statuut voor zelfbestuursorganen van bewoners in steden". *)
Het dagblad Zycle Warszawy (27-28 mei) stelde in een artikel naar
aanleiding hiervan dat deze "zelfbestuursorganen" nauw zullen samenwerken met onderdelen van het onder contr8le van de PVAP staand^ Nationale Eenheidsfront. Deze laatste zullen vooral hun aandacht ricnten op
"de politieke opvoeding" en de "zelfbestuursorganen" hulp bieden op het
terrein van de contacten met "het bestuur en de volksraden". Voorts
zullen de "zelfbestuursorganen"

- aldus de inhoud van de Staatsraad-

resolutie - moeten samenwerken met de hulpmilitie.
Over de rol van de PVAP in de nieuwe opzet stelde Zycie Warszawy
van 29 juni dat "plaatselijke partij-organisatie als actieve partners
in de gelntegreerde zelfbestuurseenheden" moeten deelnemen. Over het
doel van deze operatie liet men geen onzekerheid bestaan.
Het Poolse weekblad Perspektywy stelde op 20 juli dat de "nieuwe
rol" van de "zelfbestuursorganen" ligt in "de totstand brenging van

*)

-

- j

•

-

In deze resolutie wordt gesproken over zelfbestuursorganen op drie
niveaus. De zg. huiscomite*s, actief in een groot pand of in een
groepje van enige kleine huizen; de zg. blokcomitl's, wier bevoegdheden zich uitstrekken over een huizenblok, een straat of een groep
gebouwen; de zg. wijkcomite's, wier gebieden globaal overeenkomen
met die van electorale districten bij verkiezingen voor de zg.
"volksraden".
.

-- 31 socialistische gedragspatron.en". door "integratie van alle sociale
krachten in de woongebieden". Trybuna Ludu van 13 juni formuleerde
de opzet in bedekter termen: "De woonplaats. moet.in veel grotere mate
een plaats worden waar activiteiten kunne-n worden ontplooid ter verbreding van de socio-politieke horizon van de burgers .
.
.
.
.
.
.
Ervaren activisten van.he,t Nationale Eenheidsfront zullen de rangen
van het zelfbestuursorgaan versterken.. en het. Eenheidsfront zal zo
het platform yergroten, waarop zij haar politieke opvoedingsactiviteiten ontplooit,. Tegelijkertijd zal ook de partij haar activiteiten
in de woongebieden op grootscheepse wi jze uitbreiden."
De conclusie dat ook bij deze hervormingen voorop staat de macht
van de PVAP direct - door uitbreiding van de parti-j-activiteiten in
woongebieden .- dan wel indirect - door inschakeling _van het Nationale
Fr_ont - te vergroten en een hechtere greep te krijgen op de Poolse
burger lijkt niet ongegrond en sluit volledig aan bij de hervormingen
van onderwijs en jeugjiorganisaties.

:.

Hervormingen^van_het__b.estuurssysteem
-;

Dat ook de reorganisaties op dit terrein in het teken staan van

ver'groting van de invloed van de PVAP zal gezien het voorgaande geen
verwondering wekken.

•

Bedoelde reorganisaties hebben betrekking op het laagste niveau
van het staatsbestuur buiten de stedelijke gebieden (de zg. locale
"volksraden") en op de districts- en

trwoiwod"-besturen

(vgl. provinci-

ale besturen). Deze reorganisaties z'ijn in twee fasen doorgevoerd. De
hervormihg van de locale "volksraden" buiten de steden - of zoals
vaker wordt gezegd : de "volksraden11 op het platteland - zijn op 1
januari 1973 ingevoerd'. Essehtieel daarbij is niet de reducering van
het aantal bestuurlijke eenheden van V.313 aaar 2.381, maar het aanbrengen van een scheiding tussen de aan deze "volksraden" toebedeelde
taken als volksvertegenwoordigend en als uitvoerend lichaam. Naast de
locale "volksraad" en haar voorzitter, die de vertegenwoordigende
functie voor hun rekening nemen, is er een executief bureau gekocien
als de plaatselijke vertegenwoordiger van de overheid.
Dit executief bureau staat onder leiding van een door de voorzitter
van de "woiwod"-volksraad voor onbbpaalde tijd aangewezen functionaris,
"nadat de locale volksraad over .deze functionaris haar oordeel heeft

gegeven". *) Daarraee is een mechanisme ingebouwd dat het mogelihjk maakt
om het regiem onwelgevallige personen uit te sluiten van deze functie,
De leider van dit executief bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de resoluties van de "volksraad" op locaal niveaut maar bovendien oaderwerp
van controle van de districtsi-llvolksraad". In een op
. » - • • • •
het democratisch centralistische organisatieprincipe gebafieerde systeem
als het Poolse heeft dit uiteraard konsekwenties voor de positie van de
locale "volksraad", die zich moet conformeren aan op hoger niveau genomen besluiten omdat "beslissingen van hogere organen.. bindend zi jn en
een straffe discipline:in acht genomen moet worden". Bovendien heeft
de PVAP een etevige greep op.de locale uitvoerende organen door de leidende rol die zij bekleedt in het voor de verkiezingen van de "volksraden" op districts- en hoger niveau verantwoordelijke Nationals Front.
Illustratief voor de opstelling van de PVAP bij deze reorganisatie is het feit dat, samenvallend met de hervorming van het bestuurssysteem op locaal niveau, ook de plaatselijke PVAP-organisaties werden
gereorganiseerd. Dit resulteerde in partij-afdelingen van grotere omvang, hetgeen volgens PVAP-secretaris BABIUCH - tijdens het 6e CG-plenum
in September 1972 bij de aankondiging van deze inaatregelen - "de strijdlust van de PVAP op het platteland", waar de partij relatief weinig leden
telt, "ten goede zal komen".

I -

De tweede fase van de hervormingen op bestuurlijk niveau werd door
partijleider -GI!

aan de orde gesteld tijdens de eind oktober 1973

gehouden nationale PVAP-conferentie,
-GI!

signaleerde toen de wanverhouding tussen de centrale be-

leidsbepalende organen en een "uitvoerend apparaat dat in meer dan een
opzicht nog denkt en werkt volgens oude patronen", Hij verwees haar
de hervormingen Op het platteland, die bevredigende resultaten hadden afgeworpen, en stelde voor op districts- en "woiwodlf-niveau een
soortgelijke scheiding tussen volksvertegenwoordiging en executief
orgaan tot stand te brengen,
Zoals dat ook op locaal niveau het geval is zal de werkelijke macht
op hoger niveau in handen komen van de niet gekozen naar door hbgere
instantiee benoemde leidinggevende functionaris van het executief
orgaan. Tot zover liep zijn voorstel parallel met de hervorming op het
..
.
T'
*)
"PZPR-richtlijnen over reorganisatie van het plaatselijk bestuur",
Now© Drogi, no. 10, oktober 1972.
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platteland en zou het nog te motiveren zijn geweest door te verwijzen
naar een grote behoefte aan competente uitvoerende functionarissen,
Een nieuw hieraan gekoppeld voorstel echter plaatste de hervormingen in een ander daglicht en liet duidelijk zien dat het de PVAP op
zijn minst oqk, te doen is ora een vergroting van haar invloed.
Gi:

stelde nl. voor om als yoorzitter van de "volksraden" op

districts- en "woiwod"-niveau de eerste secretariesen van de zich
op gelijk niveau bevindende PVAP-organisaties te kiezen. En - zoals
hij stelde - "als de situatie daarvoor rijp is" dat ook t.e gaan doen
op het niveau van de locale "volksraden". *).
Tijdens een zitting van het Poolse parlement op 22 november motiveerde PVAP-Politburolid en premier JAROSZEWICZ dit voorstel door
te zeggen dat het "voor een volksraad - wil zij effectief,kunnen
func•'•'
•
tioneren - nodig is volledige politieke steun te hebben .: de steun
van de partij-organisatie (d.w.z. de PVAP), de steun van mile partiJen
en van het Nationals -Eenhe ids front. Deze-steun,kan veilig-wprden gesteld ......" door dergelijke benoemingen en bovendien door "de voorzitters van de comitl's van de Verenigde Boerenpartij en van de Democratische Partij" te doen kiezen als plv. "volksraad"-voorzitters»
Het effekt van realisering van deze hervprming, die - aldus JAROSZEWICZ - gebaseerd is "op de principes van het democratisch centralisme" zal ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de PVAP een hechtere greep
krijgt op de samenleving en adequater dan in het verleden kan reageren
op niet bedoelde ontwikkelingen.

.

.

•

Mogelijke^redenen voor_de hervormingen
Wanneer de in het voorgaande geachilderde hervormingen op hun
gevolgen worden beoordeeldt dan komt daaruit onmiddellijk naar voren
dat de PVAP haar greep op de Poolse samenleving verstevigt, zowel door
de maatregelen op lange termijn (de opvoeding tot het socialisme) als
op kortere termijn (de strukturele aanpassingen).
!)

Buiten beschouwing bleef in dit verband het allerhoogste nivoau: de
Poolse staatsraad. Toepassing op dat niveau zou betekenen dat de
hoogste PVAP-leider (de eerste secretaris) tevene de hoogste functie
in de volksvertegenwoordiging zou bekleden, d.w.z. voorzitter van
de Poolse staatsraad (= president).,.

Zijdelings zij opgemerkt dat de PVAP soms appelleert aan het bij
de Poolse burger aanwezige gevoel van t?raditie en nationale eigenwaarde,
zoals geconcludeerd kan worden 'nil; een aantal details van de in; net
voorgaande behandelde reorganisatieraaatr'egelen. Zo werd bv. bij!de
herziening van het bestuurssysteem op het platteland de v66r de'Tweede
Wereldoorlog gebruikelijke benaming "Qraina" als aanduiding voor'plattelandsgemeente in ere hersteld. Zo wordt bv, de executieve funitio—
naris op "woiwodU-niveau aangeduid met een uit het rijke Poolse!verleden
stammende functiebenaming, Ook het door GI!

gedane voorstel iijdens

de nationale partijconferentie om personen, die voor 19^8 lid waren van
de toen. in de PVAP opgegane partijen, in staat te stellen deze |aren
bij het bepalen van hun PVAP-ancienniteit in aanraerking te nemei past
in dit beeld. Dit zou ook wel eens het geval kunnen zijn met eei in de
Poolse pers geuite oproep om de grote traditie van het Poolse toneel
in ere te herstellen en met de af en toe verschijnende artikelei over
de wijze waarop de oude Poolse adel zich heeft aangepast aan hei
"socialistische". systeem.

.. j

Wanneer de vraag gesteld wordt naar de reden van de genpm^n maatregelen, dan zou -..voorzover het de kprte-termijn-maatregelen betreft de verklaring gelegen kunnen zijn in de behoefte om moeilijkheden als
de decemberonlusten yan 1970 - GO'.
GI.

moest toen het veld ruiraen en

nam zijn plaats in - te voorkomen.

I

Een behoefte die :reeel kan blijken te zijn als de ontwikk«iling:.:
van de ontluikende Poolse consumptie-economie niet aan de verwachtingen
van de bevolking beantwoordt. En het is de vraag of dat het geval is
gezien het bericht in Le Monde van 23 oktober j.l. dat per 1 jaiuari
een aanzienlijke verhoging te verwachton is van de prijzen van

fkbepaalde

diensten, benziene .en luxe-goederen" en gezien de steeds opduikeride
geruchten over tekorten aan bepaalde consumptie-artikelen,

|

Weliswaar zal ook nog voor 197^ in Polen de prijsstop vooi* primaire
goederen van kracht zijn, maar er zijn al tekenen van naderende;veranderingen. Premier JiUiOSZEWICZ deelde dit tijdens de in oktober 1973 gehouden
partijconferentie in bedekte termen mee toen hij stelde dat net "in de
toekomat noodzakelijk is om een flexibele prijspolitiek" te gaari voeren,
Het is echter evon goed mogelijk dat GI.

, die - o.m. galet.op

het feit dat er van oppositie binnen de'partij tegen zijn persoon en
tegen zijn beleid niets meer blijkt - een hechte machtspositie Hecft

- 35 \, zich nu in staat acht om zonder risico's sen aantal inaat-

regelen door te voeren gericht op versterking van de PVAP-positie,
Maatregelen, die al langer op het programma gestaan kunnen hebben.
Wanneer de reorganisatieplannen in hun totaliteit worden bekeken
en worden vergeleken met de in de Sowjet-Unie bestaande systenon, dan
treft het dat daarbij op een aantal punten (censuursysteem, jeugdorganisatie, het doel van het onderwijs) overeenkomsten zijn te constateren* Zoals dat ook het geval is net hier niet behandelde aspecten
van de Poolse ontwikkeling, als de grotere nadruk op de consumptie dan
voorheen, de veranderingen in de systemen van "planning" en "management"
in de bedrijven en de voorzichtige ontwikkeling in de richting van de
socialisatie van de Poolse landbouw, een socialisatie die volgens deskundigen eerst tegen het einde van dit decennium kan worden verwacht.
Wanneer dit beeld in relatie gebraoht wordt met de uitspraken van
de Oostduitse CC-secretaris AXEN in de Prawda van 10 maart 1972 dat
"het 2ke CPSU-congres in aanzienlijke mate invloed uitoefende op het
werk en de besluitvorming van de congresscn van de andere zusterpartijen,
evenals op de formulering van hun politick" en dat "de zusterpartijen
van de socialistische gemeenschap .
.
.
.
. zich steeds meer (scharen) rond
de CPSU", dan komen de Poolse ontwikkelingen in een ander daglicht.
Dan worden ze uitgetild boven het nationale vlak en lijken ze deel uit
te maken van een ontwikkeling naar aanpassing aan het Sowjetmodel,
derhalve een duidelijke erkenning van de leidende rol van de CPSTJ in
te houden en te passen in een recent gesignaleerde ontwikkeling naar
een nauwere aaneensluiting van de Oosteuropese landen rond de Sowjet—Unie
of zelfs naar een soort Oosteuropese "Unie". Of dit laatste inderdaad
de opzet is van de Poolse hervormingen is op dit moment niet te beoordelen. De ontwikkelingen kunnen daarover mogelijk opheldering verschaffen.

*
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