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lïïTERKATIOKAAL COKTACT BULLETIK

Medio mei 1961 deed de Socialistische Werkers Partij een "Inter-

nationaal Contact Bulletin" voor vrede en socialisme het licht zien,

dat bedoeld is als voorloper van een internationaal orgaan voor links-

socialisten.

Gewend als zij als CPN-ers waren aan de internationale verbonden-

heid van de diverse communistische partijen .voelden de oprichters van

de SWP al spoedig na hun uittreden uit de CPN het ontbreken van een

band met buitenlandse geestverwanten als een gemis. Zij besloten daar-

om reeds in de tweede helft van 1959j dus nog v66r het oprichtingscon-

gres van de SWP, in beginsel tot de uitgifte van een internationaal

periodiek als contactorgaan tussen de diverse oppositionele communis-

tische groeperingen.

De tijd van voorbereiding voor de verschijning van het orgaan is

bepaald niet kort geweest.

Reeds in januari 1960 gaf de SWP in een in het Frans, Duits en

Engels gesteld rondschrijven bekendheid aan haar streven naar de uit-

gave van een internationaal blad. Er ontwikkelden zich langdurige dis-

cussies over de vraag of men zich met het orgaan uitsluitend moest

richten tot dissidente communisten - de zgn. smalle basis -, dan wel

of men de inhoud ook moest afstemmen op de opvattingen van links ge-

richte socialistische groeperingen - de zgn, brede basis. Deze bespre-

kingen vonden eerst plaats in de kring van leidende figuren van de SWP

en werden later voortgezet in de inmiddels gevormde redactieraad voor

het ICB.

De voornaamste figuren daarin zijn: Gerben WAGENAAR (oud CPN-

voorzitter), Wouter GORTZAK (zoon van de voormalige CPK-fractieleider

in de Tweede Kamer) en Petra POLAK-ELDERIKG (echtgenote van B«S. POLAK,

arts en lid van de CPN).

De strijdvraag over de richting van het in het leven te roepen

orgaan blijkt ten lange leste beslist te zijn ten gunste van de brede

basis. De opvattingen van Wouter GORTZAK, door de redactieraad belast

met het aftasten van de opvattingen van de buitenlandse geestverwanten

omtrent het blad, waren daarbij van doorslaggevende betekenis,
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GORTZAK heeft, voornamelijk in de tweede helft van 1960, contact

opgenomen met links-socialisten zowel als met dissidente communisten

in Oostenrijk, Italië', Zwitserland en Frankrijk. Mevr, Petra POLAK-

ELDERING bezocht met hetzelfde doel Engeland,

In het nu van de pers gekomen bulletin doet de redactieraad, die

zich daarin "Comité van voorbereiding" noemt, voorstellen aan de bui-

tenlandse geestverwanten omtrent inrichting, strekking e,d. van het

nieuwe orgaan. In een "Ontwerp-Beginselverklaring" wordt o.m. gesteld,

dat vele socialisten teleurgesteld zijn omdat de sociaal-democratische

partijen in West-Europa niet langer de vestiging van het socialisme

nastreven, terwijl de verwachtingen van veel communisten, dat het als

gevolg van het XXste congres van de CPSU tot een democratische ver-

nieuwing in de West-Europese communistische partijen zou komen, niet

in vervulling zijn gegaan.

Het ICB zou dié bewegingen moeten ondersteunen die principieel

stelling nemen tegen de oorlog (wat voor de Europeanen o.m. wil zeg-

gen: strijd tegen de atoom-bewapening, tegen politieke blokvorming als

de NAVO en vóór een zelfstandige Europese vredespolitiek) en die de

vestiging van het socialisme - met alle daaraan verbonden consequen-

ties - over de gehele wereld nastreven.

De leuze zal zijn "Het socialisme is internationaal, revolutio-

nair, en humanistisch'!

Het Nederlandse comité van voorbereiding stelt voor aan het or-

gaan de naam: "Het Nieuwe Linkse Europa" te geven. Deze naam houdt niet

in, dat men geen interesse zou hebben voor wat zich buiten West-Europa

afspeelt, maar is beter aangepast aan het beoogde doel: de vernieuwing

van de in kleinburgerlijkheid en sectarisme doodlopende arbeiderspar-

tijen.

De zakelijke leiding zou het beste uit Nederlanders kunnen be-

staan. Deze leiding, met daaraan toegevoegd enkele buitenlanders, zou

tevens de redactie op zich moeten nemen. Administratie en redactie-

adres zou dat van Wouter GORTZAK, Aldendriel 28 III te Amsterdam, moe-

ten zijn. Het comité denkt het blad éénmaal per twee maanden te laten

verschijnen in het Frans, Duits en Engels, voor de eerste keer op 1 juli

Bijdragen zullen gaarne aan genoemd adres ontvangen worden.
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De verkoopsprijs meent men te moeten vaststellen op ƒ 0,50 per nummer.

Tenslotte wordt in het bulletin zeer in het kort verslag gedaan

van de ervaringen door Wouter GORTZAK bij zijn bezoeken aan de buiten-

landse geestverwanten opgedaan en van de reacties, ontvangen van hen

aan wie het "Ontwerp-Beginselverklaring", v6ór het verschijnen van het

bulletin v/as toegezonden. Hierbij worden opvattingen in het geding ge-

bracht van groepen of personen uit Oostenrijk, Italië, Zwitserland,

Frankrijk en Engeland. Opvallend is, dat daarbij van Denemarken en

West-Duitsland geen gewag wordt gemaakt.

18 mei 1961
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