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NOTA 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B 
No. N 004 
ONDERWERP: De Finse Communistische Partij(FKP) Febr. '51. O'Pi\~"" 

ACD/ ~ 

DAT: Ut.~l 
U gelieve hierbij aan te treffen een rapport betreffende d ~Ai: ~; 
FKP Februari 1951, dat UNION ons deed toekowen. 

BIJLAGE: 2 ex. 1 
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De §inse Communistische Part~(FKP) Februari 1951. 

Zoals bekend waren er in 1949 zekere tendenzen voor een zuiverings

actie in de Finse communistische part~ in 1949, maar de zaak ging niet 

verder. l'u ziet het ernaar uit, of dat opnieuw enige beweging is ont

staan. 

Aan het eind van 1950 gaf het centrale comi te 'van de partiJ de dis

trict~organisaties opdracht om voorbereidingen te treffen voor het 

toezicht houden op de jaarl~kse bjjeenkomsten van de locale afdelingen 

in Januari-Februari. Het _parool luidde: "Allen, die niet beschouwd kun

nen wor.den als zuivere klassestrijders, moeten op de achtergrond komen". 

Zen vertegenwoordiger van iedere districtorganisatie nam deel aan 
t 

alle jaarl~se b~eenkomsten van de locale afdelingen en zag toe, dat 

de order bleef opgevolgd.Lange debatten over kwesties en personen had

den plaats. He t argument, dat de vertegenwoordiger van de district

organisatie meest gebr1..ükte was: Voor 3-4 jaar geleden was FKP te de

mocratisch en nam te gemakkelijk nieuwe leden aan met het gevolg, dat 

er elementen waren binnengekomen, waarop men niet vertrouwen kon. ~r 

moet op gelet worden, dat deze elellienten niet een te gro te invloed in 

de partij kr~gen. ZiJ moeten niet gekozen worden tot veietrouwensmannen 

in de communistische partij, of communistisch vertegenwoordiger worden 

in gemeentebesturen, vrurverenigingen of sportbewegingen. Z~ moesten 

voorlopig " op ~s worden gelegd" • 

Men rekent, dat er in geheel Finland 800 part.jjleden van deze cate

gorie gevonden worden. Volgende op de voorgrond tredende personen kun-

nen vvorden genoemd : 
Eeno Pekkala , ex-minister van justitie en broer ve.n de vroegere 

minister van staat . 
~ Kivi, secretaris van de FKJ?'s organisatie in Rnvaniemi . 

,.,. , Villenius, Lauri, wordt geacht tot dat deel van de FKP te behoren, 
dat een ondergrondse 'beweging voorbereidt . Bij was redacteur in Ty~kan-
san Sanomàt . 

Ingenieur Saari een in de door de Russen gecontroleerde Konela-maat
schappiJ (Koneselskap) op de voorgrond tredend intellectueel . 

Hurta, Mat ti, economisch expert, tot in 1 4 7 centraal benut. lm 

geheel uit de FKP. getreden. 
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/ Kolula , Aira , magister , vroegere leider van het Sijol a- i nsti tuut . 

'Hertta Kuusinen en ~Tille Pessi namen deel aan de Kominform-bijeen

komst in lV10skou in Deoembe~Ï januari ~·· op deze bJJeenkomst werd H'KP be

oritiseerd. ~en had z~n mogel~kheden onder de massa niet t en volle 

benut , werd er verlelaard . 1Iertta Kuusinen beantwoordde de cri tiek. 

Zlj meende , dat men niet dezelfde maatstaf voor .J!'inland kon aanleggen 

a l s voor de Oost- Europese lenden. De voorlichting van het volk stond 

in Fi nland op hoger peil en men moet op een speciale me.nier te werk 

gaan. 

De communisten maken n~ grote vooroereidingen om uit het congres 

van de FFC (landelijke organisatie) , dat 27 Juni a .o. begint , prof2_Jt 

te trel{ken . Z:lj rekenen 50 . 000 geheel betrouwbare personen in Fl'C te 

hebben . Het parool luidt , dat e l k van hen een stem moet versohaffen 

uit de minder geinteresseerde massa of een wankelende sociaaldemocraat 

moet aanbrengen. Op deze mani er menen zjj 100 . 000 stemmen te kunnen mo

biliseren . he t ledenaantal van de landelijke organisati e bedraagt nu 

wel 200.000. 

========================= 
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Betr: Controle orgaan voor Scandinavische 
communisten • 
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Uit bron, waarvan de betrouwbaarheid 
m~J niet bekend is vernam ik omtrent 
bovengenoemd onderwerp als volgt: 

1. In de naaste toekomst zal wa3.rschijnlijk 
e on nieuw controle-orgaan voor de 
Scandinavische communisten gesticht 
worden. In dit orga<tn zouden de volgen
de leden zitting hebben: 

,.. f - Fr i thiof LAG .1.'JR( leider van de Zweedse 
communist en); 

' f· Martin NIELSEN(DENE~~~KEN); 
- 1 · Rudolf ANDREASEN (NOORWEC'rEN ) en 
- I -Ture LEHEN (FINLAND). 

2. Ture LENEN, eerste echtgenoot van 
Herta KUUSI1~N en voormalig minister 
van Binnenlandse Za~cen in de regering 
Kuusin TERIJOKI, zal uitgeroepen worden 
tot leider van de Finse co~nunisten, 
volgens een verklaring van het Finse 
~gblad "Sosiali Demokratti". 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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