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Ex. no.

VERTROUWELIJK

DISCUSSIEGRONDSLAG

VOOR HET 20ste CONGRES VAN DE CPN

S a m e n v a t t i n

Ter voorbereiding van het met Pinksteren te houden 20ste Congres
van de CPN heeft het partijbestuur een discussiegrondslag uitgegeven
welke is gepubliceerd in De Waarheid van 7 april j.l».
Deze discussiegrondslag

behandelt achtereenvolgens de strijd voor

lotsverbetering, de strijd voor een atoomvrij en neutraal Nederland, de
linkse oriëntatie van de arbeidersbeweging, de versterking van partij
en pers en de vooruitzichten van het socialisme.
In de volgorde van deze onderwerpen wordt min of meer hun relatieve belangrijkheid tot uitdrukking gebracht, zodat bepaald wel enige
betekenis moet worden gehecht aan het feit, dat aan de lotsverbetering
op de eerste plaats en aan de internationale situatie eerst in laatste
instantie aandacht wordt besteed. De partij wil zich kennelijk meer dan
voorheen concentreren op haar nationale positie.
De opvattingen die de partij met betrekking tot de verschil!^ ::do
problemen huldigt alsmede de taken die zij zich in verband daarmee .oieent
te moeten opleggen, zijn ten aanzien van elk onderwerp tot in details bepaald.
In afwijking van een reeds eerder genomen besluit zal het beginselprogram van de partij op het a.s. congres nog niet aan de orde worden gesteld. Mogelijk in afwachting van de-ontwikkeling van de verhoudingen in het internationale

communisme wil men hiermee tot het volgend

jaar wachten.
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DISCUSSIEGRONDSLAG VOOR HET 20ste CONGRES VAN DE CPN

Inleiding

Het is gebruikelijk dat de CPN-leiding bij de voorbereiding van
een partijcongres een z.g. "discussiegrondslag"

laat verschijnen. Van

deze gewoonte werd bij het vorige (19de, Kerstmis 1958) congres afgeweken. In plaats daarvan gaf het partijbestuur toen, respectievelijk
onder de naam "Verslag van het partijbestuur aan de leden voor het 19de
congres van de CPN" en "De CPN in de Oorlog", een tweetal brochures uit.
Ten aanzien van het 20ste congres (20, 21 en 22 mei a.s.) is het
oude gebruik in ere hersteld. In zijn zitting van A- april hechtte het
Partijbestuur zijn goedkeuring aan de door het secretariaat ontworpen
stellingen voor het congres. Zij werden in De Waarheid van 7 april bekend gemaakt. De voornaamste medewerkers aan het ontwerp ervan waren
Paul de GROOT en Marcus BAKKER.
De grondslag is verdeeld in 5 hoofdstukken respectievelijk getiteld: 1. De strijd voor lotsverbetering; 2. Voor een atoomvrij en neutraal Nederland; 3« De ontwikkeling naar links in de arbeidersbeweging;
k. Voor verdere groei van partij en pers; 5« De vooruitzichten van het
socialisme. Deze volgorde is een indicatie voor de belangrijkheid, die
thans aan elk der behandelde onderwerpen wordt toegekend.
In een kort voorwoord wordt gesteld, dat het congres zal bepalen,
wat de partij in de komende twee jaar zal gaan doen in het belang van
de lotsverbetering, de democratische rechten en de beveiliging tegen
oorlogsgevaar van het Nederlandse werkende volk.
Het valt op, dat de beschouwing over de internationale

toestand,

waarmee dergelijke CPN-documenten tot dusver onveranderlijk werden geopend, deze keer aan het eind van het stuk wordt gegeven. De eerste
plaats is nu ingeruimd voor een beschouwing over het vraagstuk van de
lotsverbetering van de arbeiders. Waarschijnïijk is deze rangschikking
gevolgd om het Nederlandse karakter van de partij te laten uitkomen.
Vooral de laatste tijd werd er van de zijde van de partijleiding meermalen de nadruk op gelegd, dat de CPN - hoewel verbonden met het internationale communisme - een nationale partij is, aangepast aan de NederVERTROUWELIJK - 2 -
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landse volksaard en met het directe doel het behartigen van de belangen
van de Nederlandse volksmassa. De omvorming van het kapitalistische

stel-

sel in een maatschappij op socialistische grondslag is een binnenlandse
aangelegenheid, zo heet het in de discussiegrondslag. Zij kan niet uit
het buitenland worden "ingevoerd",

Inhoud van de discussiegrondsla

iJ^ voor lotsverbetering
In dit hoofdstuk wordt toegegeven, dat er in ons land in de laatste jaren hoogconjunctuur heerst. Deze toestand heeft o. a. door verhoging van het arbeidstempo een nog grotere uitbuiting van de arbeiders
ten gevolge. De gestegen welvaart is alles behalve gelijk verdeeld. Opnieuw is de juistheid bevestigd van de communistische stelling, dat het
loon en de arbeidsvoorwaarden in de eerste plaats bepaald worden door
de klassenstrijd en de machtsvorming van de arbeiders; de loonsverbeteringen van de laatste jaren zijn dan ook het resultaat van de opleving
van de klassenstrijd.
De CPN-leiding blijkt nog steeds de oude communistische theorie
aan te hangen, dat onder het kapitalisme op elke periode van hoogconjunctuur onvermijdelijk een crisis moet volgen. Toch betracht zij te
dien aanzien enige voorzichtigheid. Gesteld wordt n.l. dat de mogelijkheid van een ernstige inwerking van de Amerikaanse crisis op Nederland
niet uit het oog mag worden verloren. Tot voor enkele jaren verkondigde
Paul de GROOT de onafwendbaarheid van een dergelijk verschijnsel.
Erkend wordt ook, dat de Euromarkt - waartegen de CPN zich steeds
heeft verzet - een gunstige invloed op de economische positie uitoefent.
Dit voordeel, zo wordt gesteld, zal evenwel slechts van tijdelijke aard
zijn.
In het algemeen zal de CPN opkomen voor een vijfdaagse werkweek en
een loonronde van 8%, met de vrijheid verdere verhogingen per onderneming
of bedrijfstak in te voeren.
Verdere algemene eisen zijn o. m. verhoging van de kinderbijslag
van 50 cent per dag voor elk kind; verkorting van de arbeidsdag; verhoging van het bodempensioen AOW Tiet 50% en weduwenpensioen vanaf *tO jaar.
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Deze algemene eisen kunnen worden aangevuld met eisen per onderneming of bedrijfstak, waarvoor partiële acties kunnen worden gevoerd.
Gezien de door de partij gevoerde agitatie trekt het de aandacht,
dat de huurverhoging, de woningnood en de achterstelling van de noordelijke provincies geheel aan het slot van het eerste hoofdstuk, met enkele woorden

worden afgedaan.

2. Voor een atoomvrij en neutraal Nederland
De strijd voor de vrede is en blijft de voornaamste taak voor
de partij, zo wordt in hoofdstuk 2 o.m. betoogd.
Zoals bekend is, neemt de CPN de laatste tijd het standpunt in,
dat het lidmaatschap van de NAVO voor Nederland geen beletsel is om
een neutrale positie in te nemen, en geenszins de verplichting mee brengt
de opslag van atoomwapens toe te laten.
Ter verduidelijking wordt er in de discussie-grondslag op gewezen,
dat dit niet betekent dat de partij niet zal blijven strijden tegen het
agressieve karakter van de NAVO en de "verderfelijke" invloed daarin
van het Amerikaanse en Westduitse imperialisme.
De eerste stap naar de neutraliteit is het afwijzen van de atoomwapens en van alle Amerikaanse en Westduitse bases en depots.
Daar naast zal de partij optreden voor vermindering van de gewone
bewapening en opheffing van alle militaire blokken, van de NAVO zowel
als van het pact van Warschau. Ter verlichting van de militaire lasten
wordt een verkorting van de diensttijd verlangd tot 15 maanden als overgang naar een van 12 maanden.
Met een verwijzing naar het verleden worden uitvoerig de voordelen
geschetst van de neutraliteit. Onder de nieuwe verhoudingen hebben Oostenrijk en Finland de gunstige gevolgen van een neutrale positie ondervonden.
3. De ontwikkeling naar_links in de arbeidersbeweging
In dit hoofdstuk worden een aantal verschijnselen en factoren
opgesomd, waaruit zou moeten blijken, dat zich in de arbeidersbeweging
een ontwikkeling naar links aan het voltrekken is. De partijleiding had
VERTROUWELIJK - 4 -

Behoort bij schrijven no. 592.575

VERTROUWELIJK

reeds enige tijd geleden te kennen gegeven dat deze ontwikkeling door
haar geconstateerd was. De propaganda zal voornamelijk op de politieke
bewustwording en de oriëntering naar links van de aanhang van de PvdA
gericht worden. Een belangrijke taak in dit verband berust bij het "Centrum voor eenheid en klassenstrijd". Op de partijafdelingen rust de taak
de vakbondsbladen van het Centrum te verspreiden.
De partijleiding is van mening, dat de strijd voor lotsverbetering en voor vrede en tegen het kolonialisme in het algemeen gevoerd
moet worden aan de basis, van onder op.

De CPN is wel bereid voor be-

paalde acties samen te werken met personen en organisaties op grondslag
van één bepaald doel en op voet van gelijkberechtiging.
Deze laatste stelling is vermoedelijk bekend gemaakt ter weerlegging van de critiek die hier en daar in de partij is gebracht op het zich
afzijdig houden van de z.g. vredesmarsen op Nieuwjaarsdag

en Paasmaan-

dag.
Andermaal wordt verscherpte strijd aangekondigd

tegen de SWP, de

PSP en enkele vakbondjes, al of niet met een neutraal tintje, de z.g.
"buffer-groepen", door agenten van de reactie in het leven geroepen om de
verbinding van de links socialistische massa met de communisten tegen
te werken.
In zijn toelichting op de ontworpen discussiestellingen op de
partijbestuurszitting van k april kondigde Paul de GROOT volgens De
Waarheid van de volgende dag aan dat de politieke onbetrouwbaarheid van
de"buf f er-groepen" en van hun leiders persoonlijk duidelijk zal worden
aangetoond. Als voorproefje van deze - overigens niet nieuwe - tactiek
wordt in de discussiegrondslag

al een aantal CPN-tegenstanders aan de

kaak gesteld.

k. Voor verdere_groei van partij_en pers
In dit hoofdstuk wordt de "verradersgroep Wagenaar-Gortzak" van
een nieuwe euveldaad beschuldigd.
Bij besluit van het 18de partijcongres van oktober 1956 werden op
drijven van Paul de GROOT de CPN-bedri jf safdelingen opgeheven. De bedrijfsarbeiders moesten als gewoon lid in de buurtaf delingen worden ingeschreven. Al spoedig bleek, dat deze beslissing een blunder betekende.
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Men is thans weer druk doende de leden-bedrijfsarbeiders in een organisatorische eenheid samen te brengen, die evenwel niet als bedrijfsafdeling, maar als bedrijfsgroep wordt aangeduid.
Thans wordt de "verradersgroep" er van beschuldigd het congres-besluit vervalst te hebben om de bedrijfsgroepen te liquideren.
Het niet naleven van de organisatiebeginselen - waarmede bedoeld
wordt de lauwheid van leden en kader t.o.v. het partijwerk - wordt als
een restant van de invloed van de revisionisten aangemerkt. De voorwaarden voor de groei van de partij en de pers worden aanwezig geacht. Mocht
het werk hier of daar in een afdeling of district stokken, dan ligt dat
alleen aan de leiding ter plaatse en zal het partijbestuur ervoor zorgen
dat deze verbeterd wordt.

5. De vooruitzichten van het socialisme
Hoewel betoogd wordt, dat de omvorming van het huidige "staatsmonopolistisch" kapitalisme in een maatschappij op socialistische grondslagen een binnenlandse aangelegenheid is, die niet uit het buitenland
kan worden ingevoerd, wordt niet nagelaten er op te wijzen, dat de internationale verhoudingen toch ook grote invloed uitoefenen op de verhoudingen tussen de binnenlandse krachten, die voor of tegen het socialisme
zijn.
De gebruikelijke ontleding van de internationale toestand, gezien
vanuit de communistische gezichtshoek is geheel gegrond op de verklaring
van de conferentie van de 81 communistische partijen te Moskou in november 1960. De partij zal zich de voornaamste conclusies van deze conferentie eigen moeten maken en deze bij haar politiek en haar optreden in
toepassing moeten brengen.
Deze conclusies luiden:
a. Het kapitalisme is een nieuwe etappe van zijn algemene crisis ingetreden;
b. Ook het socialistische

wereldstelsel bevindt zich in een nieuwe fase;

c. In de wedijver tussen het kapitalisme en het socialistische stelsel
wordt het socialisme tot doorslaggevende factor;
d. Het oorlogsgevaar is groter geworden, maar de reële mogelijkheid is
aanwezig om het uitbreken van de wereldoorlog te beletten en vreedVERTROUWELIJK - 6 -
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zame coëxistentie af te dwingen;
e. De nieuwe krachtsverhouding in de wereldarena biedt de communistische
partijen nieuwe mogelijkheden om de vraagstukken van het socialisme
in hun land op te lossen.
Elke conclusie wordt uitvoerig toegelicht, O.m, wordt gesteld,
dat de strijdmiddelen en methoden door "de strijders voor het socialisme" in elk land op grondslag van de reële verhoudingen bepaald worden
en dus vreedzaam, maar ook - zo de reactie dit onvermijdelijk maakt niet vreedzaam kunnen zijn.
De CPN zal, haar tradities getrouw, meestrijden voor versterking
van de communistische eenheid in de gehele wereld, op grondslag van het
marxisme-leninisme, waarvan de Communistische Partij van de Sowjet-Unie
de door allen erkende voorhoede is.

Het partij-beginselprogram
Het huidige beginselprogram van de CPN, dat dateert uit 1952,
is steeds in het stadium van een ontwerp gebleven. Het lag aanvankelijk in het voornemen dit ontwerp te herzien en het resultaat ter definitieve goedkeuring aan het met Pinksteren a.s. te houden 20ste congres
voor te leggen.
Het partijbestuur besloot op zijn jongste zitting de behandeling
van het beginselprogram aan de orde te stellen op een buitengewoon congres, dat in 1962 gehouden zal worden.
De indruk bestaat, dat de CPN-leiding, alvorens het beginselprogram definitief vast te stellen, wil afwachten hoe de verhoudingen in
het internationale

communisme - waarbij in het bijzonder aan de contro-

verse Moskou-Peking te denken valt - zich ontwikkelen.
Bovendien houdt de CPSU najaar 1961 haar XXIIste Congres. Het is
bepaald niet uitgesloten, dat dit congres tot conclusies zal komen, die
voor het CPN-beginselprogram van betekenis kunnen zijn.
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