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Itttrede-politiek van de
Revelutionnair Communistische Partij.
(R.C.P.)
In aansluiting op mijn brieven betreffende bovengemeld onderwerp, laatstelijk ddo 8 Januari 1954 no 207555,
heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende mede te delen*
Uit een aan de leden der R,C.P. gezonden stencil blijkt
dat het Centraal Comité van deze partij het standpunt huldigt dat de infiltratiepogingen niet zozeer dienen te zijn
gericht op de P.v.d.A, dan wel op de bij het N.7.V. aangesloten vakbonden* De individuele leden wordt in het bijzonder aanbevolen om te trachten door^te dringen tot het N.7.V.kader. Boor genoemd Centraal Comité wordt deze opvatting
als volgt gemotiveerd!
"De druk der arbeidersmassa1s in Nederland uit zich in
«de eerate plaats via de vakbonden (N.V.V., in gekere mate
"zelfs de confessionele vakbonden), en wordt uitgeoefend op
"de partijleidingen» de regering en de patroonsorganisaties.
"Hiermee vergeleken is de direete druk van de arbeiders
"binnen en via de P.v.d.A. nog uiterst gering. Nog steeds
"zijn de arbeidersmassa1s, die wij zoeken* in de eerste
"plaats en in toenemende mate in en via het U.V.V* te bereiden! in. het M.7.V, door onze deelname als kaderlid aan zo"veel mogelijk werkzaamheden van de vakbond waartoe men be"hoortj en via het N.V.V» doordat we op het werk als N.Y*V.'*er met H.VYVT-ere en anderen discussiëren. Voor al diegenen
'*die in hun bedrijf en in hun vakbond een terrein van werk"zaamheid kunnen vinden, is dit werk hun voornaamste taak.
"Het lidmaatschap van de P.v*d.A* is daaraan op het ogenblik
"ondergeschikt» Dit lidmaatschap dient voor hen om sterker
"te staan in het H.V.V.i vooral tegenover het apparaat, en
"voorts om, telkens als er brandende kwesties van werkgelegenheid, levenspeil, enz. aan de orde zijn* binnen de p.v*
"d.A. duidelijk en openlijk als bedrijfsarbeider en H.V.V."er op te treden^ en duidelijk de arbeiders te vertegenwoordigen1**
Momenteel bestaan er plannen om te komen tot het uitgeven van een theoretisch tijdschrift waarin de ïrotzkiatische zienswijze over de belangrijke politieke gebeurtenissen in het openbaar tot uitdrukking zal worden gebracht. Hie:
door zou de R.C.Pi dus weer enige openlijke activiteit gaan
ontplooien. Zulks zou echter niet betekenen dat de gedachte
van de intredepolitiek wordt losgelaten. Wel is men min of
meer teruggekomen op de oorspronkelijke idee om uitsluitend
bijeen te komen in de "cellen" en zal men er toe overgaan
om de oude vorm van vergaderen weer in te voeren* Tussen de
medewerkers van het tijdschrift en de ingetreden leden zal
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echter geen openlijk contact mogen

De Mini0ter-3?r©aideni werd rechtstreeks door mij ingelicht, terwijl bovendien nog een doordruk van dit schrijve» is bijgevoegd voor het geval Uwe Excellentie het wenselijk mocht achten Uw Ambtgenoot van Sociale Zaken en
Volksgezondheid in te lichten.
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