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DB CPM ORGANISESRDE EEN NATIONALE PARTIJCONFERENTIB

1. Op 15 en 16 januari j.l, organiseerde de CPN een Nationale

Partijconferentie in het RAI-congrescentrum te Amsterdam waar onge-

veer 700 partijleden waren uitgenodigd om met het partijbestuur

"overleg" te plegen, Daarnaast wareri er nog ruim 300 belangstelTenden.

onder wie vertegenwoordigers van andere politieke partijen, van

belangenorganisa'ties als de Kunstenaarsbond BBK en WDM en van

binnen- en buitenlandse pers.

De conferentie resulteerde in de vaststelling van een tevoren

door de Dagelijkse Leiding opgestelde "Oproep van de CPN", waarin

een kernachtige analyse van de politieke situatie is opgenomen en

de taken zijn samengevat die de partij in de nabije periode heeft

te vervullen.

Na de inleidende rede van partijvoorzitter HOEKSTRA werd een

veertigtal conferentie-deelnemers in de gelegenheid gesteld discus-

siebijdragen uit te spreken, die tevoren waren besproken tijdens

bijeenkornsten van de delegaties uit de verschillende districten.

2. Partijvoorzitter HOEKSTRA kwam bij zijn analyse van de binnen-

en buitenlandse politieke verhoudingen tot de conclusie dat er grote

gevaren dreigen voor het levenspeil en de sociale verworvenheden en

dat de bev/apeningswedloop vrede en veiligheid in de waagschaal stelt.

De huidige regering heeft volgens de heer HOEKSTRA gefaald

bij het aanreiken van vooruitstrevende oplossingen om uit de kapi-

talistische crisis te geraken. Zij heeft "toegegeven aan de eis tot

miljardenoverheveling naar de brandkasten der rijken", die thans

een directe aanval op de lonen hebben ingezet. De heer HOEKSTRA

noemde het noodzakelijk tot actie over te gaan om deze politick te

doorbreken en riep de cornmunisten in Nederland op daartoe initiatie-

ven te nemen. Drie concrete actieterreinen werden door hem aange-

geven:

- in de bedrijven moeten initiatieven genomen worden tot de vorming

van "actiecomite*s van georganiseerden en ongeorganiseerden", die

de werkers kunnen mobiliseren tot actie voor volledige prijs-

compensatie;
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- in gemeenten en buurten moeten actiecomite's gevormd worden, "die

de werkende bevolking vertegenwoordigen en op de bres staan van

hun belangen", waarbij het zwaartepunt vooral ligt bij acties

tegen de aanstaande huurverhogingen;

- werklozen moeten zich, ter versteviging van hun strijdposities,

organiseren in verenigingen, die op plaatselijk niveau aansluiting

dienen te zoeken bij de vakbeweging.

De CPN-voorzitter wees nog eens op de bereidheid van zi jn

partij ora deel te nemen aan een werkelijk progressieve regering en

op de rnogeli jkheden van de "nationale en democratische krachten" om

door strijd de regeringsmacht te vervverven.

3« Een groot deel van de rede van de heer HOEKSTRA was gev/ijd aan

de vraagstukken van vrede en veiligheid. Zijn betoog spitste zich

toe op de uitvoering van de akkoorden van Helsinki en op de strikte

naleving van het non-proliferatieverdrag. Hij wees in dit kader

vooral op het streven van "Westduitse revanchisten" ora de beschikking

te krijgen over atoomy;apens, hetgeen door steeds meer groeperingen

in Westerse landen gezien v/ordt als een bedreiging van de v;ereldvrede.

De GPN-voorzitter zag daarin zelfs al een soort herstel van de anti-

HITLEE-coalitie uit de jaren van de Tweede-Wereldoorlog.

Nederland kan in zij'n ogen een sleutelfunctie vervullen bij

de strikte uitvoering van het non-proliferatieverdrag door onder

meer uitbreiding van het ultra-centrifuge-project niet toe te staan.

De heer HOEKSTRA nodigde de PPR uit om door gezamenlijk optreden een-

raassabeweging te ontketenen tegen de uitbreiding van dit omstreden

project. In de hierop volgende discussies werd door de heer WALRAVEN,

lid van de Dagelijkse Leiding van de CPN en tevens politiek secreta-

ris van het CPN-district Amsterdam gewezen op een al geruime tijd

voorbereide, maar juist die dag verschenen open brief waarin de

Nederlandse regering op dit punt wordt aangesproken. Deze brief is

onder meer ondertekend door een aantal regionale en landelijke functio-

narissen van politieke partijen, van wie overigens bijna de he1ft lid

of sympathisant van de CPN blijkt te zijn, wat ook geldt voor degeen

op wiens naam het correspondentieadres staat.
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De heer WALRAVEN noercde het tot stand komen van dit schrijven

een "brede politieke doorbraak (...) van mensen, die zich verantwoor-

delijk voeien voor de gang van zaken in ons land en voor de veilig-

heid, die een belangrijke stap kan zijn (...) voor de ontwikkeling

van vormen voor een verder gezamenlijk optreden en het voorkomen

van de uitbreiding van het ultra-centrifuge-project". De brief zou

naar zijn mening eveneens de grohdslag kunnen leggen voor een vedere

vereniging van krachten, die werkelijk een andere buitenlandse poli-

tick tot stand willen brengen. •

. Het ere-lid van het partijbestuur, de heer . ,S. de GROOT,

plaatste de activiteit van de partij in een ruimere kontekst. Aan

de hand van de verkiezingsuitslagen van de GPN in het verleden en

de contemporaine gebeurtenissen in de socialistische landen trachtte

hij duidelijk te maken dat de partij niet kan volstaan met directe

materie'le belangenbehartiging om de massa voor zich te winnen, maar

dat zij perspectief moet bieden en overtuigingswerk verrichten om

de noodzaak van de verwezenlijking van een socialistische maatschap-

pij aan te tonen. Hij constateerde een toeneraende eenheid in het

Internationale communistische kamp, die onder meer tot uiting kwam

in een normalisatie van de betrekkingen tussen de socialistische

landen. Tot de versterking van die Internationale eenheid had zijns

inziens vooral de in juli 1976 te Oost-Berlijn gehouden Europese

conferentie van communistische partijen een bijdrage geleverd.

De heer De GROOT achtte in dit verband ook het aanhalen van de

banden tussen de CPN en de CPSU en andere Oosteuropese partijen

geboden. Hij meende dat de CPN daaraan kon meevverlcen door "een streep

te zetten ohder de moeilijkheden en geschillen in de verleden tijd,

op internatLonaal gebied en de uitwerking daarvan in eigen kring".

Hij sloot daarbij niet uit dat "vroegere leden , sympathisanten en

stemmers", die door nun pro-Sowjet-houding buiten de CPN waren komen

te staan, (opnieuw) het lidmaatschap van de CPN zouden verwerven.

De discussianten verklaarden zich vrijwel zonder uitzondering

akkoord met de door partijvoorzitter HOEKSTRA gepresenteerde politiek,
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Zij deden verslag van de stand van zaken in hun district of op nun

specifieke werkterrein en konden in enkele gevallen al actie-initia-

tieven aankondigen. Gedoeld werd op acties in het welzijnswerk en

in het onderwijs, alsook op acties met betrekking tot de jeugdlonen,

de werkgelegenheid en de kwaliteit van het universitaire onderwijs.

Inzonderheid de discussianten, die in vakbondsorganisaties kader-

posities innemen, beklemtoonden de noodzaak tot oprichting van actie-

comite's op de bedrijven ora een volledige prijscompensatie af te

dwingen. Uit de discussiebijdragen viel op te raaken dat de strijd-

baarheid van de CPN-leden aan het toenemen is, Daaraan zal niet

vreemd zijn dat partij en krant sinds eind 1972 aanzienlijk versterkt

zijn, vooral onder de jongeren. Volgens de heer HAKS, lid van de

Dagelijkse ^eiding van de CPN, was het leden- en lezerstal sinds

eind 1972 met dertig procent toegenomen, terwijl in de voorafgaande

periode steeds verlies was geleden. Zeer sterk was de partij gcgroeid

in het district Den Haag en vooral in het district Groningen, waar

zelfs sprake zou zijn van een verdubbeling van het ledental in vier

jaar tijds.

1 februari 1977.
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