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Plannen van het SWP-partijbestuur
i

Landelijke samenwerking

i

Er hebben onlangs besprekingen plaats gevonden tussen enige bestuurders van de Socialistische Werkers Partij (SWP) en enkele vooraanstaande figuren uit de Pacifistisch

Socialistische Partij

(PSP)

teneinde de mogelijkheid te onderzoeken om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1962 met een gezamenlijke candidatenlijst uit te komen. Het
initiatief hiertoe is uitgegaan van de SWP-leiding.. De PSP-ers, die
aan de besprekingen deelnamen, hebben te kennen gegeven, dat zij in
deze niet optraden namens hun partijbestuur..
De SWP is niet voornemens de eigen opvattingen prijs te geven,
maar de leiding ziet mogelijkheden om samen te werken op basis van datgene, wat beide partijen

nastreven en waarin~de opvattingen parallel

lopen. Ten einde tot de gewenste samenwerking te komen is het SWPpartijbestuur bereid in aanzienlijke mate aan de wensen van de wederpartij tegemoet te komen.

Internationale samenwerking
Ook op internationaal terrein zet de SWP haar pogingen tot het
aanknopen van relaties voort. In "De Brug" van 3 december werd bekend
gemaakt, dat men in verschillende landen geestverwanten bereid had gevonden hun visie over de ontwikkeling in de arbeidersbeweging van hun
land weer te geven. Inderdaad verschenen in dat Brug-nummer artikelen,
die volgens het onderschrift afkomstig waren respectievelijk uit Rome
en Parijs.
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De partijleiding koestert het voornemen dergelijke geestverwanten!

spreekbeurten voor de SWP te laten vervullen. Allereerst denkt men hierbij aan de Deense dissidente communist Aksel LARSEN, die men hier te
lande in het openbaar over zijn eclatante verkiezingsoverwinning zou
willen laten spreken. Het partijbestuur is er zich evenwel van bewust,
dat het in deze afhankelijk is van de goedkeuring der regering. Het
heeft zich bij 'voorbaat voorgenomen zich stipt aan eventueel te stellen
voorwaarden te zullen houden.
Naar het voorkomt is het contact tussen de SWP en de Deense Volks
Partij (LARSEN), dat reeds aanstonds na de afsplitsing van de groepen,
respectievelijk van de CPN en van de Deense CP, werd gelegd, niet zu
nauw geworden als aanvankelijk mocht worden verwacht. Wellicht speelt
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hierbij aan SWP-zijde een rol, dat men LARSEN's partij als bijzonder
sterk revisionistisch kenmerkt. Dit belette de SWP-leiding evenwel niet
zowel in "De Brug" als per manifest uiting te geven aan haar voldoening
A

over de verkiezingsoverwinning van LARSEN en de nederlaag van de Deense
communistische partij.
De herdenking van de Februaristaking
De jaarlijkse herdenking van de Februaristaking

te Amsterdam onder

auspiciën van de CPN is nog steeds een doorn in het oog van Gerben WAGENAAR c.s. Zij hebben plannen in voorbereiding om aan dit h.i. "onwaardige gedoe" van de CPN een einde te maken. Het SWP-partijbestuur wil
trachten het daarheen te leiden, dat het de CPN onmogelijk wordt gemaakt
"dit spel tot meerdere glorie van Paul de GROOT" nog langer te spelen .WAGENAAR heeft in verband hiermede reeds besprekingen gevoerd met enkele vooraanstaande figuren uit het voormalige verzet. Hij hoopt in deze ook de medewerking te verkrijgen van de Burgemeester van Amsterdam.
Nadere gegevens omtrent het plan zijn niet bekend.
Propaganda
Naar het voorkomt kan de SWP zich momenteel op financieel gebied
enigszins ruimer bewegen. Dit opent voor haar de mogelijkheid op het
terrein van de schriftelijke propaganda wat meer voor het voetlicht te
treden. Binnenkort zal een brochure over de vakbeweging worden uitgegeven,
waaraan men een grote propagandistische waarde toekent. Voorts wil men
o.m, de spotprenten uit "De Brug" vermenigvuldigen en deze, aan de achterzijde bedrukt met propagandistische argumenten voor de partij, op
ruime schaal verspreiden.
Gerben WAGENAAR zou van medische zijde de raad gekregen hebben
zich in verband met zijn hartkwaal wat meer in acht te nemen. De verwachting is, dat hij zich nog meer dan voorheen van de partijwerkzaam- .
heden zal distanciëren.
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