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CPH ZET OPNIEUW HAAR KOE5S UIT

1.

Ter voorbereiding op het 26ste CPN-congres dat op 20, 21 en 22

januari 1978 te Amsterdam zal worden gehouden, is een aantal "Stellingen" gepubliceerd. Deze zijn tijdens de zitting van het partijbestuur
op 22 en 23 oktober j.l. vastgesteld. De concept-stellingen werden
slechts enkele dagen voor het plaatsvinden van de zitting ter kennis
van de leden van het partijbestuur gebracht, waardoor een diepgaande
discussie feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Niettemin werden in het
concept enkele betekenisvolle
2.

wijzigingen aangebracht.

Naast een weinig consistent lijkende maatschappij-analyse geven

de "Stellingen" de richting van de politieke activiteit van de CPN
in de komende jaren aan. Opvallend is dat daarbij vrijwel geen aandacht is besteed aan het parlementaire werk van de partij. Mede ala
gevolg van de marginale vertegenwoordiging van de CPN in de Tweede
Kamer is het voile accent gelegd op de buitenparlementaire actie.
Daarvoor moet de organisatie van de partij worden aangepast en moeten
met name bedrijfsgroepen - werkzaam op velerlei terrein - worden.
geformeerd. Deze bedrijfsgroepen dienen de basis te vormen van een
zich over "actiecomite *s van georganiseerden en ongeorganiseerden11'
expanderende CPN-invloed*
3.

De actiecomite's hebben uiteraard evenals de vakbonden, een

belangenbehartigingstaak.

De CPN kent het werk van de comite's echter.

bovendien een politieke betekenis toe. Zij stelt zich namelijk voor
de actiecomite's te gebruiken als steunpunten van een "nieuwe coalitie'*
waarin ook andere "massabewegingen"-o.a. op het gebied van de vrede,
solidariteit met de derde wereld en de democratisering - gebundeld
moeten worden. Zo'n"nieuwe coalitie" heeft als "coalitie van strijd'r
volgens de CPN onder de huidige oinstandigheden geen andere keus dan
"het voeren van een scherpe oppositie tegen de regeringspolitiek. en
het daarbij ontwikkelen van eisen en doelstellingen voor een andexr
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regeringsbeleid". De "nieuwe coalitie" zal zich tegelijkertijd moeten
presenteren als toekomstige regerirrgscoalitie.
k.

Bijzonder onduidelijk en soms met elkaar tegenstrijdig zijn de

"Stellingen" ten aanzien van de Internationale relaties van de CPN.
Enerzijds presenteert de CPN zich bij wijze van legitimatie als onver—
brekelijk verbonden met de internationale communistische beweging,
anderzijds meent zij echter voor haar daden uitsluitend verantwoording
verschuldigd te zijn aan de arbeidersklasse en progressieve krachtea
in Nederland. De CPN pretendeert bijzondere betekenis te hechten aan
de krachtenbundeling van CP-en in de kapitalistische landen van Europa
en geeft bovendien als haar oordeel dat de "scheppende" (lees: euro-'
communistische) wijze waarop de ervaringen-van de massa's in die landen.
worden vertaald in "nieuwe wegen naar vooruitgang", niet mag "wordea
verstikt in allerlei voor de massa oncontroleerbare polemieken" (te
weten van pro-Russische zijde).
5.

Impliciet keren de^"Stellingen" zich op vele plaatsen-vooral in

het gedeelte over "neo-kolonialisme"

- tegen de standpuhten van de

sedert enige maanden fel omstreden ere-partijbestuurder P. de GROOT,
die overigens sinds 15 oktober voor studie en consultatie in de SowjetUnie verblijft. De inhoudelijke polemiek tegen deze orthodoxe Stalinist
kan de weg effenen naar een meer "eurocommunistische" ontwikkeling
van de CPN, die zich daarbij echter tegelijkertijd kennelijk ook
weer niet wil vervreemden van de CPSU, waarmee de betrekkingen dit
voorjaar eindelijk genormaliseerd werden. Ten bewijze daarvan zal voorhet eerst sinds vele jaren weer een officiele CPN-delegatie, bestaande
uit partijvoorzitter HOEKSTRA en DB-lid KLEUVER,vertegenwoordigd zijn.
bij de feestelijkheden in Moskou rond de herdenking van de Oktober-revolutie.
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