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PRO-SOWJET SPLINTERPARTIJ VAN LISTER WIL TERUG NAAR SPAANSE CP

Een curieuze ontwikkeling vindt er op het ogenblik in het Spaanse communisme
plaats. Daar ziet het er nl. naar uit dat de PCOE, de pro-Sowjet splinter-
partij van LISTER, zich weer bij de oorspronkelijke Spaanse CP, de onder
leiding van IGLESIAS staande PCE, gaat aansluiten. Op 24 maart jl. had LISTER
hierover een gesprek met de top van de PCE en uit het bericht dat de Franse
krant Le Monde over deze kwestie bracht, valt af te leiden dat de PCE zich
positief opstelt. Het is de bedoeling dat de PCOE tijdens een nog deze maand -
april - te houden buitengewoon congres een definitieve beslissing over haar
terugkeer naar de PCE zal nemen. Le Monde tekent hierbij aan dat er in de PCOE
weliswaar oppositie tegen aansluiting bij de PCE bestaat, maar dat LISTER zijn
partij voldoende beheerst om zijn voornemen zonder veel problemen te kunnen
realiseren.

LISTER stichtte zijn partij in het begin dan de jaren '70, nadat hij uit de
PCE was gezet om zijn oppositie tegen de veroordeling door de PCE van de
Warschau Pact-inval in Tsjechoslowakije in 1968. Aanvankelijk kon LISTER op
een zekere Sowjetsteun rekenen - in welke mate werd nooit precies duidelijk -
maar toen bleek dat hij er niet werkelijk in slaagde terrein te winnen op de
PCE, verloor Moskou de belangstelling.
Sinds de legalisatie na de opheffing van het FRANCO-bewind, leidde de PCOE een
marginaal of zelfs sub-marginaal bestaan. Alleen nog sporadisch haalde zij de
publiciteit. Het laatst gebeurde dat n.b. toen LISTER opdook bij het eind
vorig jaar gehouden congres waarop het VCN (Verbond van Communisten in
'Nederland) zich presenteerde als nieuwe politieke partij en concurrent van de
voor de orthodoxe VCN-ers al te vernieuwingsgezinde CPN. In die orthodoxe pro-
Sowjet sfeer blies LISTER geanimeerd zijn partijtje mee.

Daarmee is tegelijk het curieuze van zijn huidige stap in de richting van de
PCE aangegeven. Die partij wordt immers door de orthodoxe Spaanse communisten
evenzeer om haar vernieuwingsgezindheid verafschuwd als de CPN door hun
Nederlandse geestverwanten. Ook LISTER heeft meermalen van die afschuw blijk
gegeven. Naast LISTER's eigen orthodoxe splinter zijn er bovendien inmiddels
twee nieuwe, soortgelijke afsplitsingen in Spanje opgetreden: de PCPE van
GALLEGO (begin 1984) en de PCE-mr (eind 1985) van CARRILLO, de oud-secretaris-



generaal van de PCE. Een samengaan van PCOE, PCPE en PCE-mr leek dan ook meer
voor de hand te liggen dan de nu door LISTER ingeleide terugkeer van de PCOE
naar de PCE.
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