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COMMUNISTISCHE AGITATIE EN TACTIEK.
S A M E N V A T T I N G

In "De Waarheid" van 29 december 1956 werd een resolutie van het Partijbestuur der CPN, gepubliceerd, aangenomen op zijn zitting van 2? en 28 december 1956.
Uit deze resolutie kan het volgende worden geconcludeerd: Het Partijbestuur van de CPN zal in 1957 zijn pogingen intensiveren om de arbeidsvrede te verstoren. De partij
weet zich, tengevolge van de internationale toestand in het
algemeen en de Hongaarse gebeurtenissen in het bijzonder,
sterker in het isolement gedrongen dan in jaren het geval
is geweest.
De pogingen om via overleg tussen de besturen tot samengaan van EVC en NVV te komen, heeft het Partijbestuur
blijkbaar - als onder de huidige omstandigheden in geen geval voor verwezenlijking vatbaar - opgegeven. De koers wordt
gericht op het tot standbrengen van een "eenheidsfront van
onderop"»
Zich aansluitende bij de nieuwe internationale toestand
verlaat de CPN - althans voor wat betreft de vakbewegingstac' tiek - de politiek van de glimlach.
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COMMUNISTISCHE AGITATIE EN TACTIEK.
Het Partijbestuur van de CPN is op 27 en 28 december 1956
bijeengeweest. Het besprak een inleiding van P. de GROOT over de
politieke toestand en het SER-adviee tot bestedingsbeperking.
Voorts brachten C.GEUGJES en Th. de VRIES verslag uit over het
onlangs gehouden congres van de Italiaanse Communistische Partij, dat zij namens de CPN hadden bijgewoond. H.HOEKSTRA gaf
een overzicht van de werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur.
Het Partijbestuur nam een resolutie aan over de strijd
voor de verdediging van het levenspeil, welke in "De Waarheid"
Van 28-12-'56 werd gepubliceerd.
Hieruit kan het volgende worden aangetekend:
Wederom wordt de werkende bevolking getroffen; de ondernemers en het kapitaal blijven vrij»
De motivering, moeilijkheden met de rijksfinanciën en de
betalingsbalans, is misleidend. De werkelijke oorzaken zijn:
de verhoogde militaire uitgaven, de aanvalsoorlog tegen Egypte,
de opzettelijke beperking van de handel met de socialistische
landen en het hervatten van de koude oorlog.
De arbeidersklasse mag de gevolgen van de oorlogspolitiek niet dragen en geen nieuwe offers aanvaarden. Laat de rijken betalen. De aangekondigde prijsstijgingen, de hoge winsten
en de verhoogde productiviteit rechtvaardigen een nieuwe verplichte loonronde.
De gehele werkende bevolking, arbeiders, middenstanders
en boeren, moet overtuigd worden van de noodzaak van strijd voor
de volgende eisen:
1. Volledige compensatie van de premie voor de ouderdomsverzekering.
2* Een nieuwe algemene en verplichte loonronde.
3. Opheffing van de tenachterstelling van de landarbeiderslonen.
- Invoering -
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k» Invoering van een algemene prijsstop aan de bron, op
basis van het peil van november 1956.
5. Handhaving van de investeringsaftrek tot een bedrag
van 10,000 gulden.
6. Aanvaarding van de eisen van het Landbouwschap.
7. Afroming van de hoge ondernemerswinsten, intrekking van
de belastingverminderingen

voor ondernemers, die in 1955

aijn ingevoerd, verhoging van de belasting op weelde-artikelen.
8. Terugbrenging van de militaire uitgaven tot 1000 miljoen
gulden.
9» Beperking van de invoer van weelde-artikelen en van de
uitvoer van kapitaal.
De arbeiders moeten overgaan tot doeltreffende actie voor
onmiddellijke loonsverhoging.
De leiding van het NW heeft zich opnieuw verbonden met KAB
en CNV om de eisen 'van Romtae ten uitvoer te brengen en weigert
een eensgezinde actie tegen verlaging van het levenspeil.
De gebeurtenissen in Hongarije worden als

aanleiding ge-

nomen om de anti-fascistische leden van het NVV 'jnet royement te
bedreigen (opml Het NVV sprak zich alleen uit over communistische
leden).
Onder de huidige omstandigheden is de enige weg om tot
actie over te gaan: het organiseren van de eenheid van onder op.
Daarbij blijft het doel: de' eenheid van het NVV en de BVC.
Pe eenheid van actie van onder op kan tot stand gebracht wor
den door het vormen van comité'B van actie in de bedrijvent plaatselijk en volgens de beroepen.
Aan de eisen kan kracht worden bijgezet door het beleggen
van massameetings en demonstraties. In geval van hardnekkige weigering zullen de eisen door grondig voorbereide en krachtige stakingen moeten worden afgedwongen.

- Commentaar -
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Commentaar;
De resolutie en de bewoordingen, waarin deze is gesteld, geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
De CPN-leiding heeft kennelijk het voornemen op korte termijn
tot verhoogde agitatie en tot actie in de bedrijven over te gaan,
in verband met de aangekondigde maatregelen op economisch terrein.
Ook in recent gehouden vergaderingen van partij-afdelingen, wekten
partijbestuurders op, alle mogelijkheden te benutten om tot actie
in de bedrijven te komen.
Zoals uit de resolutie duidelijk blijkt, menen de communisten,
dat de objectieve voorwaarden voor het uitlokken van stakingen thans
belangrijk gunstiger zijn dan enige tijd geleden. Bovendien speelt
ongetwijfeld een voorname rol de wens van de communistische partijleiding om door acties op sociaal terrein de aandacht van de kwestie Hongarije af te leiden en het in verband daarmede bij de Nederlandse arbeiders verloren gegane prestige te herwinnen.
Het in de resolutie aan de orde stellen van het organiseren
van de eenheid van de arbeiders in de bedrijven "van onder op", is
tekenend voor de positie van volledig isolement, waarin de CPN zich
na de Hongaarse kwestie, bevindt en waarvan de partijleiding zich
volkomen bewust is.
Deze nadrukkelijke isolementspositie leidt tot een zekere
verharding van de politieke lijn van de partij, een doorwerking
van de kwestie Hongarije, die niet alleen in de Nederlandse partij,
maar in het gehele wereldcommunisme tot uiting komt. Dit spreekt
te meer als men bedenkt, dat in het midden van 1956 in de partij
nog bijzonder sterk de gedachte opgeld deed van het in overleg met
de NVV-leiding tot standbrengen van een fusie tussen EVC en NW.
Zelfs werd toen in de partij de idee geopperd, dat het goed
zou zijn de EVC zonder meer op te heffen. Al blijft het doel:
de eenheid van NVV en EVC, het partijbestuur realiseert zich vermoedelijk thans, dat, zo er al van enige eenheid sprake kan zijn,
deze alleen maar'Van

onder op" tot stand kan komen.

- Het -
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Het heeft er alle schijn van, dat ook voor de CPN, conform
de door de Sowjet-Unie in het internationale vlak aangenomen houding, de politiek van de glimlach, althans voor zover het betreft
de verhoudingen in de Nederlandse vakbeweging, voorlopig heeft afgedaan.
De huidige situatie vertoont merkwaardige trekken van overeenkomst met de positie waarin de communistische partij zich in
Nederland in de twintiger en dertiger jaren bevond. Ook toen gold
het parool dat de eenheid van de arbeidersklasse van onder op moest
worden tot stand gebracht.

januari 1957*

