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VEüTEOUKELIJK

HET EEKSTE PAETIJCOHGEES VAN DE SWP.

(Amsterdam zaterdag 23 en zondag 2k januari 1960)

Het eerste partijcongres van dg Socialistische Werkers Partij

(SV;P) werd bijgewoond door 10̂  gedelegeerden, in verhouding tot de

omvang van de partij een groot aantal. Behoudens de zitting op zon-

dagmorgen was het congres openbaar en kon tegen betaling van ƒ 0,50

toegang worden verkregen.

De congreBrede van de partijvoorzitter Gerben WAGEKAAK maakte

politiek geen sterke indruk. Zijn toespraak was van begin tot einde

doorspekt met aanvallen op de CPN en Paul de GROOT. Voor het optre-

den van CHROESTSJOW had hij daarentegen waarderende woorden.

Met het jpprichten van de nieuwe partij wilde men een bijdrage

leveren aan de versterking van de links gerichte krachten. Het eigen-

lijke doel, de vestiging van h.et socialisme, kon niet van vandaag op

morgen verwezenlijkt worden.

De naaetbij liggende taak is het werken voor het behoud van de

vrede, aldus WAGENAAR.

De ontwerpen van beginselprogram, statuten en huishoudelijk re-

glement werden, nadat hier en daar op ondergeschikte punten, met goed

vinden van het partijbestuur, wijzigingen waren aangebrach't, goedge-

keurd. Het congres hechtte tevens zijn sanctie aan een ontworpen re-

geling voor de contributieheffing»

Het nieuw gekozen partijbestuur bestaat uit 18 leden. Dit be-

stuur kreeg volmacht zichzelf met een derde van dat aantal uit te

breiden. Het toetreden tot de SWP van belangrijke figuren, eventueel

uit andere partijen, zou'daartoe aanleiding kunnen geven.

Partijvoorzitter werd wederom Gerben WAGENAAR; Sjef PIETEKS

blijft de functie van eecretaris-penningmeester vervullen. Henk GOET-

ZAK werd herbenoemd als hoofdredacteur van het partijorgaan De Brug.

Tenslotte nam het congres een resolutie aan waarin eisen zijn

geformuleerd, waaraan het regeringsbeleid in ons land, naar de mening

van de SWP, zou moeten voldoen» De voornaamste daarvan hebben betrek-

king op de internationale ontspanning, ontwapening, woningnood, onder

wijs en werkgelegenheid. De verwezenlijking daarvan vereist, volgens

de SWP, de vervanging van de Regering de Quay door een meer vooruit-

strevend kabinet.,

Buitenlandse bezoekers waren, voorzover bekend, niet aanwezig.
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