
communistische partijen die leiding geven aan programma wordt onze communistische politiek op 
deze opbouw. hoofdpunten uiteen gezet. 

In landen  ale  de Sovjet-Unie en de DDR blijkt dat 
er, zelfs onder grote druk van buitenaf, wel degelijk 2. RECHTOP BETAALD WERK 
een andere maatschappij mogelijk is: waar geen 

er - I werkloosheid heerst, waar huisuitzettingen en gas- Bijna twee miljoen mensen in ons and zijn door 

en lichtafsluitingen niet voorkomen, waarde arbeidsongeschiktheid of tverkloosheid, al dan niet 

woonlasten maar enkele procenten van het loon geregistreerd, niet meer in de gelegenheid door 

bedragen waar onderwijs en gezondheidszorg arbeid hun brood te verdienen Een groot deel van 

voor iedereen gratis toegankelijk zijn waar een hen is aangewezen op een minimale uitkering en 

aktieve vredespolitiek gevoerd wordt waar dat vaak al jaren achter elkaar. Jongeren hebben 

jongeren alle kansen hebben op onderwijs en geen enkel uitzicht op werk. Zon 300.000 van hen 
werk Het is niet voor niets dat volgens een zijn als werkloos ingeschreven Velen doen geen 

moeite meer zich bij het arbeidsbureau te melden 
- Dat doet immers toch niets voor hen. En de 

- . jongeren die nog werk vinden, worden zwaar 
onderbetaald 

BETAALD WERK IS EEN MENSENRECHT 

Mensen hebben betaald werk nodig om in hun 
- -- - 

- - levensonderhoud te kunnen voorzien Arbeid is 

vastgesteld door het partijbestuur op 5 april 1986 verbonden met verrotting op alle gebieden van het teen noodzakelijk kwaad Arbeid is een 

maatschappelijke leven. Maffiamethodes, corruptie voorwaarde voor maatschappelijke vooruitgang, 

I. VOOR EEN COMMUNISTISCH ANTVIfOORD  on  criminaliteit zijn in kringen van managers  on  en voor de ontwikkeling van ieders individuele 

OP DE CRISIS; bedrijfscommissarissen, van topambtenaren en mogelijkheden. Maar kapitalisten zien arbeid 

VCN VOOR LOON WERK VREDE EN ministers gemeengoed geworden. Handel in alleen als middel  gm  winst te maken Zij laten 

SOCIALISME heroïne en andere hard-drugs, prostitutie en mensen zich ziek werken en danken ze dan af. 

exploitatie van gokhuizen zijn, ten koste van vele Velen halen  nun  pensioen niet als akteve 

Het VON, de partij van communisten in Nederland, slachtoffers, voor de heersende klasse arbeiders, Terwijl arbeiders zich letterlijk kapot 

treedt op voor een communistische poitiek. Daarin geaccepteerde methoden van verrijking. Betaling . werken en te weinig tijd vinden voor gezin, sport, 

verschillen we van andere partijen in Nederland. De van smeergelden om winstgevende opdrachten Amerikaans onderzoek r ir dan % van de verenigingsleven en politieke aktiviteit, staan meer 

meeste partijen leggen zich neer bij de bestaande binnen te slepen is tot gewoonte geworden. jongeren in socialistische landen positieve dan een miljoen afgedankt aan de kant. 

maatschappij, waarin de grootste kapitalistische Onderwereldfiguren worden in dienst genomen om toekomstverwachtingen heeft, tegenover nog 
winstmakers met behulp van hun speculatie met ;oningen veilig te stellen, lies in geen 10% in kapitalistische landen. Werkloosheid wordt niet bestreden door sociale 

vertegenwoordigers in de regering de dienst dienst van de winstmakerij, rechercheurs op uitkeringstrekkers at te sturen om 

uitmaken. Maar dit systeem, waarin alles SOCIALISME hun privéleven te controleren. Uitkeringstrekkers 

ondergeschikt gemaakt wordt aan winstbelangen, zijn geen criminelen! De verplichting om te 

heeft geen toekomst. Het verkeert in een diepe crisis. 'Socialisme' heeft voor communisten een andere solliciteren naar banen die or niet zijn moet worden 

Waarin bestaat deze crisis? betekenis dan voor andere partijen. Voor sociaal- opgeschort zolang er sprake is van 
democratische partijen zoals i PvdA betekent massawerkloosheid. Zinloze brievenschrijverij en 
'socialisr:' het vooribes' n het extra telefoon-, h I rei'oefen leggen een 
kapitat ache  sy ii rpste kantjes onnodige druk op all 1 d ten hun schuld 
ra ni n zeggen binnen het werkloos zijn 

zijn de mogelijkheden om te produceren Zu grool kapitali 3 niet op t lossen, Meer dan honderdduizend bouwvakkers zijn het 
geweest Door toopasssing van wetenschap en 0 estaan van het kapitalisme betekent slachtoffer van de bezuinigingspolitiek van de 
techniek in de produktie kan praktisch alles in u tbe an  v.n ..a rede dreiging van een regering Lubbers/Van Aardenne Zij zijn 
overvloed geproduceerd worden van graan en oomoorlog Voor klein linkse partijen zoals de gedwongen thuis te zitten Terwijl in de steden de 
zuivelprodukten tot videorecorders en computers. -- 

-. PSP en tegenwoordig ook de CPN, betekent verkrotting toeneemt en anderhalf miljoen mensen 
Maar tegelijk wordt dat deel van deze Deze economische, politiel -- en morele crisis vloeit 'socialisme' een ideaal wat nog nergens is op zoek zijn naar woonruimte zijn de investeringen 
geproduceerde rijkdom dat terecht komt bij de voort uit het bestaande maatschappelijke systeem, gerealiseerd. Alle landen in de wereld waar in de in de bouw in S jaar gedaald met 201/.. Van de 
bevolking steeds kleiner. Terwijl de graan- en In het kapitalisme is niet het voorzien in de behoeften praktijk een einde gemaakt is aan de macht van de 

- 312.000 bouwvakkers die in 1980 nog werk 
boterbergen groeien gaan in de wereld mensen van de mensen, maar het maken van een zo groot kapitalistenklasse zijn door deze partijen gewogen hadden zijn er nu nog zo'n 214.000 over. 1985 was 
dood van- do honger. Terwijl luxe videorecorders mogelijke winst, ten koste van anderen, het doel van en te licht bevonden. Volgens hen zijn deze landen een dieptepunt met 112.000 werklozen in de bouw 
onverkoopbaar in de pakhuizen liggen en tegen de produktie. Binnen dit systeem, waarin enkelen het niet echt socialistisch, 1fl S jaar tijd verloor één op de drie bouwvakkers 
dumpprijzen worden aangeboden, wordt bij op grond van hun eigendom in de economie en in do Maar wij communisten zeggen: al is het einddoel zijn werk, "economisch herstel" of niet, 
werklozen het gas afgesloten, omdat zo de rekening politiek voor het zeggen hebben, kende crisis niet nog niet bereikt, in een groot deel van de wereld Ons herstel ziet er anders uit. Volgens hot VON 
niet kunnen betalen. Want volgens de logica van het opgelost worden. Daarom is voor een definitieve bestéén socialistische landen. Terwijl in ons land moeten de volgende punten versneld worden 
kapitalisme kunnen produkten alleen afgezet oplossing van de grootste problemen waarde het levenspeil van de bevolking wordt afgebroken, aangepakt: woningbouw en onderhoud, renovatie, 
worden, wanneer daardoor winst binnenkomt. En mensheid vandaag voor staat opheffing van het vindt in het socialistische deel van de wereld een scholenbouw, rioleringssystemen, onderhoud en 
volgens diezelfde logica moeten do uitgaven voor kapitalistisch systeem noodzakelijk. Het VON, partij ontwikkeling plaats waarbij het maatschappelijk en bouw van wegen en spoorlijnen, enzovoort. Er 
lonen en uitkeringen omlaag om de winsten zo hoog van communisten in Nederland, treedt op tegen het individueel belang steeds beter gediend wordt. liggen plannen klaar en geld is er ook. Beter huizen 
mogelijk te kunnen opvoeren. kapitalisme en voor een socialistische maatschappij. Steeds meer zijn socialistische landen een bouwen dan raketbases. Ook het geld van do 

Want er is een andere samenleving mogelijkl voorbeeld van een maatschappij waar een pensioenfondsen kan beter geïnvesteerd worden 
De crisis uit zich in een meedogenloze - menswaardig bestaan gegarandeerd is. in bouw en onderhoud van huizen en scholen dan 
concurrentiestrijd die gepaard gaat met vernietiging COMMUNISTISCH TOEKOMSTPERSPEKTIEF in sexparken of in Zuid-Afrika. Alle bouwvakkers 
van produktiekrachten (bedrijfssluitingen) en VOOR DE BELANGEN VAN DE Weer aan het werkt 
produkten, een vlucht in de wapenindustrie en het Communisten stellen tegenover de kapitalistische BEVOLKING, - - - - - 

zoeken van milifaim8 oplossingen voor economische ellende het streven naar een nieuwe maatschappij TEGEN DE KAPITALISTENKLASSE 
problemen. Alleen de machtigde concerns, die in Een maatschappij waarin maatschappelijke klassen -- = 

-- 
-- 

staat zijn hun Winston op kosten van loon en zijn verdwenen en waarin geen uitbuiting en Wij willen in Nederland een socialistische 
uitkeringstrekkers van boeren en middenstanders onderdrukking meer bestaat Een maatschappij maatschappij Dit lijkt een ver weg liggend doel Om 
én op kosten van andere bedrijven steeds verderop zonder oorlogsdreiging en bewapening.  Eon  dit tot stand to brengen zal eerst een eind gemaakt - - -- - 

to voeren, komen als winnaar uit deze strijd maatschappij waarin iedereen die kan werken naar moeten worden aan de macht van de concerns en 
tevoorschijn vermogen zijn bijdrage levert, en waarin het doel van de banken. Zij bepalen nu wat er in Nederland - - 

de produktie is om in ieders behoeften te voorzien, gebeurt. De kapitalistische concerns zullen daarom - 
- - 

Voerde overgrote meerderheid van de bevolking Grondslag voor deze maatschappij is het onteigend moeten worden. Op dit moment lijkt hun -- 

betekent de crisis masawenkloosheid en drastische gemeenschappelijke eigendom van macht onaantastbaar. Een socialistische ,: 
-- - 

inkomensdaling, verscherpte uitbuiting en produktiemiddelen. Een dergelijke maatschappij lijkt von weg. Maar om de toekomst -- 

bedreiging van de toekomst door een maatschappijvorm is in ieders belang, veilig -te stellen tegen oorlogsdreiging en verarming 
allesvernietigende atoomoorlog. In de meest Voor velen lijkt dit misschien  eon  onbereikbaar Is een maatschappelijke omwenteling - - 

ontwikkelde kapitalistische landen zijn tientallen ideaal. Maar een klezenloze maatschappij is geen noodzakelijk. Om in de toekomst een maatschappij 
miljoenen mensen werkloos Deze utopie Ongs er nderde deel van de mensheid onder uitbuiting en onderdrukking te bereiken is 
massawerkloosheid heeft diep ingrijpende gevolgen et nodig nu do strijd aan te gaan voor verbetering 
voor do mensen. Velen zien geen perspektief meer van de levensomstandigheden en voor de vrede. 
in hun leven. Jongeren krijgen geen kans  eon  kƒant zoals Marx al zei: wanneer de 

- - 

zelfstandig bestaan op te bouwen. Zelfs het leven arbeidersklasse in haar dagelijkse strijd met het -- 

wordt bedreigd, niet alleen door de - kapitaal lef inbindt, dan zal ze ook nooit in staat zijn in h - - etiiìt up oeiu te taliserer r - - 

bewapeningswedloop, maar ook door verarming n een grotere beweging tot stand te brengen rede ear, tknc m >en WO 1 Als het aan 
februari 1986 stierven in Engeland zeker 1200 - Het is de arbeidersklasse die, samen met alle de kapitalisten en do regering ligt raken straks nog 
mensen door de kou Vooral oudere, andere onderdrukte en uitgebuite groepen, veel moer mensen hun werk kwijt. Verdere 
gepensioneerde mensen werden volledig tenslotte een eind ken maken aan de macht van de doorvoering van de automatisering, minder 
onderkoeld in hun nauwelijks verwarmde woningen grote bezitters. Het VON treedt op voor versterking mensen hetzelfde werk laten doen, vervanging van 
aangetroffen, van de strijd en de organisatie van de vaste benen door allerlei soorten van los werk en - 

En de politiek van Lubbers in Nederland is precies arbeidersklasse. Van communisten kan verwacht uitbreiding van de bedrijfstijd, ten koste van 
dezelfde als die van  Thatcher  in Engeland. In rorden dat ze hierin voorop zullen gaan. Strijd voor arbeidsplaatsen, dAt is de politiek van do 
Nederland worden mensen bij vorst van gas en licht t ierk en verhoging van lonen en uitkeringen, strijd ondernemers, 
afgesloten. Er doen zich weer gevallen van voor vrede, strijd tegen fascisme en racisme. Deze Vermindering van het personeel in dienst van de 
ondervoeding voor. Kinderen uit bijstandsgezinnen 

- strijd vindt plaats in bedrijven en buurten, maar ook overheid en afstoting van overheidstaken. dAt is de 
blijken door slechte voeding groeistoornissen te , .. - in de gemeenteraden, provinciale staten en de politiek van de regering. 
hebben. heeft de t g dr heen in praktijk reeds tweede kamer. Onze deelname aan de Afbraak van complete bedrijfstakken, zoals de 

- ingeslagen en bouwt aan een sociaistische verkiezingen staat in het teken van  doze  dagelijkse scheepsbouw, bedrijfssluitingen en wegsaneren 
CRIMINALITEIT maatschappij. Ieder land, van de Sovjet-Unie tot strijd voor do belangen van do bevolking. Daarbij van boeren en kleine ondernemers, ton koste van 

Cuba, van de DDR tot Vietnam, bouwt daarbij voort zullen we ons doel, een maatschappij waarde tienduizenden arbeidsplaatsen, dat is het gevolg - 

De crisis uit zich niet alleen op economisch, politiek op zijn eigen geschiedenis en heeft zijn eigen arbeidersklasse het veer het zeggen heeft, nooit van kapitalistische concurrentie en de politiek van 
en militair gebed. Het verval van het kapitalisme is 

- 
moeilijkheden te o'rwinnon. Het zijn steeds de uit het oog verliezen. In het voorliggende banken, regering en EG. 



Het VCN, de partij van communisten in Nederland, 
treedt op: 

1fItCI;JNIVArcI -îr kI  VCN, PARTIJ VAN COMMUNIS TEN L" NEDERLA!'J LI T 1 

Patiënten krijgen te weinig zorg, noodzakelijke 
operaties kunnen niet doorgaan, in ziekenhuizen is 
geen plaats, omdat er te weinig personeel is in de 
gezondheidszorg. 
De kwaliteit van het onderwijs staat op het spel, 
onderwijzers en leraren raken arbeidsongeschikt 
omdat de klassen te groot zijn en to weinig mensen 
te veel  work  moeten doen. 
Bejaarden worden verwaarloosd, zowel in 
bejaardentehuizen als wanneer ze zelfstandig 
wonen, doordat er te weinig personeel is. 
Voor kinderopvang zijn lange wachtlijsten, 
buschauffeurs worden voortijdig afgekeurd omdat 
de werkdruk te hoog is, steden vervuilen door 
bezuinigingen op gemeentelijke diensten. 
Bepaalde noodzakelijke produkten kunnen niet 
eens meer in Nederland gemaakt worden, zoals 
treinen en trams. En dir dreigt ook voor andere 
gebieden, zoals de scheepsbouw. Op steeds meer 
gebieden van de industrie verdwijnt zo een enorme 
vakbekwaamheid en ervaring. Het komt al voor dat 
voor bepaalde projekten vakbekwame arbeiders 
uit het buitenland aangetrokken moeten worden. 
Al deze problemen zouden opgelost kunnen 
worden door meer arbeidsplaatsen te scheppen. 
De mensen en het geld zijn ervoor Er zijn genoeg 
mensen die willen en kunnen werken, die hun 
arbeidskracht, kennis en ervaring in dienst van de 
maatschappij willen stellen. Hen aan de kent laten 
staan betekent een enorme maatschappelijke 
verspilling 
En het geld is er ook! 

Vanaf 1977 hebben de Nederlandse concerns in 
totaal 74 miljard gulden meer aan subsidies 
ontvangen dan ze aan vennootschapsbelasting 
hebben betaald. Dit is ongeveer t 100.000 per 
werkloze die op dit moment officieel geregistreerd 
is. Zouden daar geen banen mee gemaakt kunnen 
worden? Maar dit geld is voor een groot deel over 
de grens verdwenen of terecht gekomen in de 
zakken van de banken en corrupte graaiers, zoals 
bij het RSV-schandaal. 

GEEN ZAKGELDREGELING, MAAR CAO-
LOON VOOR WERKENDE JONGEREN 

3. LONEN EN UITKERINGEN OMHOOG 

BROODROOF EN LOONDIEFSTAL 

De regering Lubbers/Van Aardenne voert, samen 
met de kapitalistische ondernemers een politiek 
van ordinaire boondiefstal en broodroof. Jarenlang 
hebben de mensen geld in moeten leveren. Terwijl 
prijsstijgingen doorgaan is de prijscompensatie 
ingeleverd. De lonen zijn gedaald, ook doordat 
allerlei toeslagen, zoals reisgeld, 
gereedschapsgeld, kledinggeld en prestatiegeld, 
zijn verdwenen. Nederland loopt hierbij 
internationaal voorop. In geen enkel ander land 
van de EG zijn de loonkosten de afgelopen zes jaar 
zo scherp aId als hier. 

-w 

Ambtenaren hebben extra moeten inleveren. Zij 
hebben, enkele topambtenaren natuurlijk 
uitgezonderd, de afgelopen jaren zon 15% tot 20% 
van hun loon moeten inleveren. Het personeel in 
het Onderwijs heeft door extra kortingen nog meer 
in moeten leveren. De ambtenarenlonen lopen ver 
achter bij die in het bedrijfsleven. De bezuinigingen 
op de arbeidsvoorwaarden van de 1,2 miljoen 
werknemers in de collectieve sector bedroegen in 
de afgelopen kabinetsperiode bijna 10 miljard 
gulden. 
En de uitkeringsgerechtigden, in totaal zon 3,5 
miljoen mensen, zijn het hardst gepakt. De 
wettelilka knonalino van de uitkerinnen aan de  

geïnvesteerd in arbeidsbesparende technieken en 
in bewapeningsindustrie. Het wordt geëxporteerd 
naar het buitenland, waar door scherpe uitbuiting 
van de arbeidersklasse nog hogere winsten 
gemaakt worden. De grootste winstmakers, zoals 
AKZO en PHILIPS hebben jarenlang niet eens 
belasting betaald. 
Vanaf 1980 maakten SHELL en ESSO alleen al op 
ons aardgas een nettowinst van ongeveer 20 
miljard gulden. Van dit geld zouden alle 
bezuinigingen op de lonen van het personeel in de 
collectieve sector en op de uitkeringen vrijwel 
volledig ongedaan gemaakt kunnen worden! 
Het geld van de winsten komt toe aan de bevolking: 
het is het resultaat van het werk van de arbeiders 
en wordt verdiend met onze bodemschatten. 
Daarom heeft het argument dat er ingeleverd moet 
worden omdat er geen geld zou zijn, voor het VCN 
geen geldigheid. Het VCN treedt in bedrijven en 
vakbeweging op voor loonstrijd en verhoging van 
uitkeringen. het VCN bestrijdt de idee dat 

erkenden in moeten leveren uit solidariteit met 
srklozen Door inleveren gaan zowel de 
erkenden gis de werklozen achteruit, dat is de 
seloperi jaren mei gebleken. Loonstrijd k volgens 
s de beste solidariteit Geen verdeling van de 

armoede, maar opheffing van de armoede! Lonen 
en uitkeringen omhoog! Het VCN, de Partij van 
communisten in Nederland treedt op: 

TEGEN DOORVOERING VAN DE 
STELSELHERZIENlrG 

VOOR HET ONGEDAAN MAKEN VAN 
ALLE KORTINGEN OP UITKERINGEN EN 
AMBTENARENSALARISSEN 
_VOOR FORSE VERHOGING VAN LONEN 
EN UITKERINGEN 

VOOR HERSTEL VAN DE KOPPELING 
VAN DE UITKERINGEN  MN  DE LONEN 

VOOR HERSTEL VAN DE KOPPELING 
VAN SALARISSEN VAN AMBTENAREN EN 
TRENDVOLGERS  MN  DE LONEN IN HET 
BEDRIJFSLEVEN 

VOOR BEHOUD VAN VOLLEDIG LOON 
BIJ ATV 

RECHTOP HET MINIMUMLOON VOOR 
IEDEREEN DIE WERKT: GEEN LAGERE 
LONEN VOOR JONGEREN 
- 

GEEN ZAKGELDREGELING, MAAR  CAO-
LOON VOOR WERKENDE JONGEREN  

te voorkom,. ,,. ..... hebben 
oorlogsvoor eelding en spening alles Ie 
maken met het stadium waarin het kapitalisme 
verkeert. Kapitalistische bedrijven en staten 
zoeken om hun winst te kunnen blijven verhogen 
naar nieuws invloedssferen en proberen verloren 
gegane posities terug te winnen, desnoods door 
(dreiging met) wapengeweld. Binnen de 
kapitalistische ereld stelt Amerika zich tot doel om 
de heers h ij tegenover concurrenten als Japan 
en Eur li mu  'en en uitte breiden.  Hat  gaat 
daarbij o chtop invloedssteren, markten en 
grondstoffen, ie wijl tegelijkertijd 
bewapening rogramma's het wapenkapitaal de 
garantie bieden om hun winsten tot gigantische 
hoogten op te voeren. Tegenover de Sovjet-Unie 
en de andere socialistische landen is deze politiek 
gericht op confrontatie. Daarbij wordt gestreefd 
naar de mogelijkheid deze landen in een klap te 
kunnen vernietigen. In deze overheersingspolitiek 
passen ook de militaire akties tegen Libië, de 
voortzetting van omvangrijke kernproeven en de 
miljoenensteun aan de contra's in Nicaragua en 
Afghanistan. De imperialistische politiek is gericht 
op overheersing van de wereld. Het is deze politiek 
diode economische crisis van het kapitalisme 
verscherpt en het voortbestaan van de mensheid 
bedreigt. De regering Reagan wil de 
wapenwedloop uitbreiden tot de ruimte, met het 
doel daardoor de mogelijkheid te krijgen om als 
eerste tot een atoomaanval over te kunnen gaan. 
Door het 'ruimteschild' dat STAR WARS zou 
moeten bieden zouden de Verenigde Staten een 
aanval met atoomraketten op de Sovjet-Unie 
kunnen doen zonder eenzelfde tegenreactie te 
hoeven verwachten: REAGAN HEEFT STAR 
WARS NODIG OM KRUISRAKETTEN AF TE 
SCHIETEN 

lonen is buiten werking gesteld. Van 1981 tot 1985 VOOR VERHOGING VAN HET WETTELIJK STAR WARS vergroot de kans op een 

is voor bijna 12 miljard gulden gekort op sociale )INIMUMLOON atoomoorlog. Maar ook nu al kost dit programma 

uitkeringen! Uitkeringspercentages zijn verlaagd. ...TEGEN HEKSENJACHT OP mensenlevens. Het bewapeningsprogramma gaat 

Steeds meer uitkeringstrekkers zijn terecht UITKERINGSGERECHTIGDEN: WEG MET in totaal 1500 miljard dollar kosten! Dit geld moet 

gekomen op het minimum-niveau van de bijstand. DE SOCIALE RECHERCHEURS worden opgebracht door de bevolking van de 

De koopkracht van veel WAO-ers is met 25% STRAFKORTINGEN çr ,_TEGEN Verenigde Staten, de derde wereldlanden en de 

gedaald.  Bepaalde groepen, zoals schoolverlaters UITKERINGEh1  : apitalistische landen in Europa: daartoe worden 
en woningdelers (vooral ouders met inwonende VOOR AFSCHAFFING VAN KERS- EN sociale voorzieningen afgebroken, de verarming 

kinderen) worden extra gepakt, net zoals in de tijd VOORDEURDELERSKORTING neemt toe, mensen sterven van de honger. 

van Colijn. Op de AOW, nooit een vetpot geweest, - HERSTEL VAN DE WWV-UITKERING Tegenover deze politiek vormen de Sovjet-Unie en 

is de afgelopen 4 jaar zo'n 10% bezuinigd. VOOR 16- EN 17-JARIGEN de andere socialistische landen, samen met de 
De gevolgen zijn duidelijk. Honderdduizenden AFSCHAFFING VAN DE WACHTTIJD bevrijdingsbewegingen en de vredesbewegingen 
mensen kunnen hun gasrekening niet meer VOOR EEN RWW-UITKERING VOOR in de westerse landen de voornaamste 
betalen of hebben huurschulden. Volgens een JONGEREN TOT 21 JAAR tegenkracht. Het VCN treedt op tegen de plaatsing  
recant  onderzoek is het aantal mensen met VOOR VOLLEDIGE FINANCIERING VAN 

- 
van kruisraketten in Nederland. Ze verbindt deze 

schuldenproblemen waar geen enkele oplossing DE BIJSTAND UIT DE RIJKSBEGROTING strijd met de strijd tegen de Starwarsplannen van 
meer voor is de laatste 4 jaar explosief gestegen. 

- VOOR VERHOGING VAN DE BELASTING de Amerikaanse regering. Naar de mening van het 
Het zijn er nu 150.000 waarvan bijna de helft OP WINSTEN VCN mag geen enkele Nederlandse medewerking 
beneden de armoedegrens leeft. Maar waar ligt de 

- VOOR MAATREGELEN TEGEN worden verleend aan de ontwikkeling van 
armoedegrens? Het bijstandsminimum is al BELASTINGONTDUIKING DOOR DE ruimtewapens. Nederlandse initaitieven gericht op 
honderden guldens te laag om menswaardig van RIJKEN EN DE CONCERNS het beëindigen van de wapenwedloop zijn van 
te leven. En ook het minimumloon is voor velen te VOOR STRENGE BESTRAFFING VAN 

- 
groot belang. Die moeten deels liggen in een ander 

weinig voor een menswaardig bestaan. CORRUPTIE buitenlands beleid: verwijdering van atoomwapens 
VOOR AFSCHAFFING VAN DE BTW 

- 
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Ook do belastingheffing heeft grote gevolgen voor 
de koopkracht van de mensen. Het overgrote deel 
van de belastingen in Nederland wordt betaald 
door de loon- en uitkeringsafhankelijke bevolking. 
Er worden de laatste jaren pogingen ondernomen 
om de belastingdruk te verschuiven van de direkte 
belastingen naar indirekte belastingen, zoals BTW, 
en van rijksbelastingen naar gemeentelijke 
heffingen en tarieven. De hoogte van de BTW en 
van gemeentelijke belastingen is niet gekoppeld 
aan het inkomen. De armen betalen hierdoor 
evenveel, en relatief veel meer, als de rijken. 

STELSELHERZIENING 

Dat is de stand van zaken op dit moment, Maar de 
herziening van het stelsel van sociale 'zekerheid' 
die deze regering wil doorvoeren zal nog veel meer 
werklozen en arbeidsongeschikten naar het 
bijstandsniveau omlaag drukken. Het doel van de 
regering is zelfs om door de stelselherziening het 
aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen. 
Doorvoering hiervan betekent dus dat mensen 
helemaal zonder uitkering komen te zitten. Voor 
hen blijft straks niets anders over dan aan te 
kloppen bij huisgenoten en familie. Op het eind van 
de deze weg ligt de armenzorg en kerkelijke 
liefdadigheid. Zo ziet de 'solidiare' maatschappij 
van het CDA, van de Graaf en Lubbers er uit. 

WAAR IS AL DAT INGELEVERDE GELD 
GEBLEVEN 

Banen zijn er niet voor teruggekomen, dat is 
duidelijk. De werkloosheid is nog steeds 
schrikbarend hoog. We vinden het ingeleverde 
geld terug in de overheidsuitgaven voor 
bewapening en subsidies aan de grote concerns. 
We vinden het terug in de winstcijfers van de 
afgelopen jaren. Tientallen miljarden guldens winst 
zijn in Nederland geproduceerd. Dit geld wordt niet 
gebruikt in het belang van de bevolking, maar 
alleen om nog meer winst te maken. Het wordt  

GOEDBELASTING EN ANDERE 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
AFGESCHAFT KUNNEN WORDEN 

VOOR AFSCHAFFING VAN DE WIR EN 
A
-
NDERE SUBSIDIES VOOR 

WINSTGEVENDE BEDRIJV» 

5,1 

Ja, ik geef mij op als abonnee, 
tot wederopzegging. 

Naam: ..................................................................... 
Adres: ................................................................... 
Postcode Plaats: ................................................... 

/ 70,00 per  jeer,  ƒ3s,00 per halt jaar,/ 17,50 per kwartaal 

Giro 10.573 Ln.v. Stichting HOC 

4. VOOR EEN TOEKOMST IN VREDE: STOP 
STAR WARS, KRUISRAKETTEN NOOIT 

Voor het VON is de strijd voor de vrede van het 
allergrootste belang. Daarbij gaat het erom de 
bewapening terug te dringen en een atoomoorlog 
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Het VCN-d"arti_i van communisten  in Nederland 
treedt op: 
VOOR EEN ZELFSTANDIGE ____ 
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VOOR STEUN  MN  DE in 1985 bij de woningcorporaties een 
VREDESVERDRAGEN MET huurachterstand van 180 miljoen gulden. 
SOCIALISTISCHE EN ONGEBONDEN Huisuitzettingen wegens huurschuld komen 
LANDEN regelmatig voor. In 1985 vonden 30.000 

VOOR STEUN  MN  DE woningontruiming plaats. In nog veel meer 
VREDESVOORSTELLEN VAN DE SOVJET- gevallen is huisuitzetting een voortdurende 
UNIE dreiging. De regeringspartijen hebben plannen 

VOOR EEN VERBOD OP WAPENEXPORT voor verdergaande verlaging van de huursubsidie, 
TEGEN MILITARISERING VAN DE zodat nog meer mensen niet eens het dak boven 

ECONOMIE hun hoofd zullen kunnen betalen. Door invoering 
TEGEN MILITARISERING VAN van een nieuw puntenstelsel voor huren dreigen 

COMPLETE REGIO'S voor velen de huren extra verhoogd te worden. 
VOOR OMZETTING VAN 

WAPENPRODUKTIE IN 
IREDESPRODUIÇIIE EN LICHT ZIJN EERSTE 

LAURENS MEE , ERKTE ALS LERAAR GESCHIEDENIS, RUIM 8 JMR GEMEENTE—. 
RAADSLID INA' ',TERDA - THANS HOOFDREDACTEUR M4NIFEST- LIJSTTREKKER VCN. 

. WONEN IS EEN RECHT: WOONLASTEN 
OMLAAG 
GASPRIJZEN OMLAAG! 

Veel mensen kunnen de woonlasten niet meer 
betalen, Terwijl SHELL en ESSO miljardenwinsten 
maken op ons aardgas wordt in arbeidersbuurten 
het gas afgesloten. Het aardgas komt voor 0,3 cent 
per kuub uit de grond. Distributie kost 9,1 cent. En 
wat betalen wij ervoor? 69 cent! En daarin zit ook 
nog eens 19% BTW. In 1978 betaalden we nog 
23,9 cent In 8 jaar tijd dus een verdriedubbeling 
van de prijs. Voor veel huishoudens was 1985 een 
extra duur jaar: de gasrekening viel gemiddeld 235 
gulden hoger uit, door de strenge winter en door 
de prijsverhoging. Ook de koude winter van 1986 
zorgt voor een extra hoge gasrekening. Door de 
lage lonen en uitkeringen kunnen velen dit niet 
meer opbrengen, in 1985 konden 300.000 mensen 
hun gasrekening niet betalen. Bij 25.000 
huishoudens werd het gas afgesloten. Een 
stookkosten-koudetoeslag voor loon- en 
uitkeringstrekkers is dan ook nodig. Maar zon 
toeslag is slechts een noodmaatregel. De gasprijs 
moet verlaagd worden en de lonen en uitkeringen 
verhoogd, zodat niemand meer extra toeslagen 
nodig heeft. Meer gezinnen in de kou, meer winst 
voor ESSO en SHELL. Deze twee multinationals 
verdienden vanaf 1980 zon 20 miljard gulden op 
ons aardgas (20.000.000.000 gulden). Alleen al in 
1985 maakten ze op aardgas een nettowinst van 
bijna 4,5 miljard gulden. En steeds is de gasprijs 
voor huishoudens weer verhoogd. Maar voor de 
grootinddustrie was blijkbaar wel een prijsverlaging 
mogelijk. Die krijgt al vanaf 1982 een korting op de 
gasprijs, eerst van 13 cent, later van 23 cent. Deze 
korting kostte in 1984 in totaal 800 miljoen gulden. 
En bepaalde bedrijven krijgen daar bovenop nc.  

ft  

eens extra kortingen, omdat ze zoveel gas 
gebruiken. Ook andere grootverbruikers krgen in 
de afgelopen tijd een prijsverlaging: 20 cent in 
negen maanden tijd. Door de lagere energiekosten 
heeft het bedrijfsleven de laatste tijd al zon 6 
miljard gulden voordeel gehad. Per 1 juli 1986 zal 
dan eindelijk de gasprijs voor huishoudens worden 
verlaagd: met 9 cent. Door de druk van talloze 
akties waren Gasunie en regering niet langer in 
staat een prijsverlaging tegen te houden. Maar de 
keerzijde van de medaille is dat de regering extra 
wil bezuinigen op uitkeringen, 
ambtenarensalarissen en voorzieningen en de 
lasten voor de bevolking wil verhogen om de 
verminderde aardgasinkomsten te compenseren. 
Het VCN wijst deze bezuinigingen en 
lastenverhoging af. Wij zeggen: 9 cent verlaging is 
niet voldoende. Er is geen enkele reden waarom 
voor huishoudelijk gebruik van aardgas meer 
betaald zou moeten worden dan voor commercieel 
gebruik. De prijs moet dus verder omlaag! Het VON 
treedt op voor een drastische verlaging van de 
gasprijs voor huishoudens. Wij steunen ieder 
voorstel en iedere maatregel om de gasprijs verder 
te verlagen. Uiteindelijk moet de prijs de kostprijs 
benaderen (9,4 cent). Ook de BTW op het aardgas 
moet omlaag. Over eerste levensbehoeften zou - 

helemaal geen belasting betaald moeten worden, 
laat staan het luxe tarief. 

rr.JIv 

0GB. WEG ERMEE! 

Behalve gas- en licht en huur zijn nog vele andere 
kosten verbonden sen wonen: milieubelasting, 
kabelkoeten, verschillende gemeentelijke 
belastingen. Al deze kosten zijn de laatste jaren 
enorm verhoogd. Het VCN treedt op voor verlaging 
van al deze' 'oontasten. De onroerend 
goedbelasting (ObeB.) voor huurders en 
eigenawbevoners moet helemaal van de baan. Er 
is geen enkele reden om belasting te betalen, 
enkel en alleen omdat je woont. 
Het VON, de partij van communisten in Nederland, 
treedt op: 

VOOR EEN STOOKKOSTENTOESLAG 
VOOR LOON- EN UITKERINGSTREKKERS 
OVER 1985/86 

VOOR VERDERE VERLAGING VAN DE 
GASPRIJS VOOR HUISHOUDENS, 
UITEINDELIJK TOT KOSTPRIJSNIVEAU 

VOOR AFSCHAFFING VAN DE BTW OP 
AARDGAS 

TEGEN JAARLIJKSE HUURVERHOGING 
_TEGEN AFSCHAFFING VAN DE 
HUURSUBSIDIE 

VOOR HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE 
VERSLECHTERINGEN VAN DE 
HUURSUBSIDIE 

TEGEN EEN PUNTENSTELSEL DAT 
LEIDT TOT HUURVERHOGING 

VOOR VERLAGING VAN DE HUREN 
VOOR AFSCHAFFING VAN DE BTW OP 

WONINGBOUW 
VOOR AFSCHAFFING VAN DE 

ONROEREND GOEDBELASTING VOOR 
HUURDERS EN EIGENMRBEWONERS 
,TEGEN GASAFSLUITINGEN EN 
HUISUITZETTINGEN 

VOOR MEER BETAALBARE 
WONINGBOUW 

De afgelopen jaren is voor miljarden guldens 
bezuinigd op gezondheidszorg, onderwijs, 
bejaardenzorg, sport en ontspanning, kunst en 
cultuur en andere voorzieningen. Ook de 
gemeenten, die zouden moeten zorgen voor 
goede en betaalbare voorzieningen voor de 
bevolking hebben miljarden in moeten leveren. Het 
VON treedt op togen verdere aantasting en voor 
verbetering van voorzieningen in het belang van 
de bevolking. 
Het VON, de Partij van communisten in Nederland 
treedt op: 

WORDEN  

— VOOR VERBETERING EN UITBREIDING 
VAN HET OPENBAAR VERVOER 
—VOOR VERSNELDE BOUW VAN DE 

VAN DEZE LIJN NAAR FRIESLAND EN 
GRONINGEN 

7. EEN SCHOON EN VEILIG MILIEU 

Het kapitalistisch winststreven leidt niet alleen tot 
vernietiging van mensen, maar ook tot vernietiging 
van de natuur. 
Het VON, de partij van communisten in Nederland 
treedt op: 

8. VERDEDIGINGEN UITBREIDING VAN DE 
DEMOCRA liE 
WEG METFASCIE' 'EEMP CISME  

De zogenaamde parlementaire democratie in 
Nederland is geen volledige democratie. Al mag de 
bevolking dan één keer per vier jaar stemmen, het 
zijn de grootste bezitters die uiteindelijk de dienst 
uitmaken. Voor een echte democratie, waarbij de 
meerderheid het voor het zeggen heeft, is 
gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen 
noodzakelijk. Het VON treedt op voor uitbreiding 
van de democratie en voor verdediging van de 
democratische verworvenheden die tot op dit 
moment bereikt zijn. Niets daarvan is vanzelf 
gekomen. Voor het bereiken van het algemeen 
kiesrecht is vooral gestreden door de 
arbeidersbeweging, tientallen jaren lang. Het 
kiesrecht en andere democratische rechten zoals 
be' sbe'irrgsrr'h', hidoo ±c ri"cdorc -- 

u ,.lijkii :d or:: ::sh op.,:itqi: s  cigars..: an  ., n uj 
strijd tegen het kapitaal zo openlijk mogelijk uit te 
vechten. Niet voor niets worden deze rechten 
steeds opnieuw bedreigd. Een voorbeeld hiervan is 
het stakingsrecht: steeds weer geprobeerd dit uit te 
schakelen, onder andere door stakende arbeiders 
te intimideren en door partijdige rechtspraak. Ook 
het besluit om kruisraketten te plaatsen maakte 
duidelijk dat de machthebbers in Nederland geen 
echte democratie willen. Iedereen weet dat de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen 
de plaatsing van kruisraketten is. Toch heeft de 
regering besloten tot plaatsing over te gaan. Om 
hiervoor een meerderheid in de Tweede Kamer te 
krijgen kon men de stem van Janmaat goed 
gebruiken, 

GEEN PLAATS VOOR FASCISTEN EN 
RACISTEN 

Fascisten en racisten trachten te voorkomen dat 
de bevolking gezamenlijk opkomt voor loon, werk 
en vrede. Ze proberen de mensen tegen elkaar uit 
te spelen, en steunen daarmee diegenen die de 
macht van het kapitaal willen versterken. De 
politiek van de regering Lubbers/Van Aardenne 
werkt racisme en fascisme in de hand. Zij is er voor 
verantwoordelijk dat verschillende fascistische en 
racistische partijen in Nederland kunnen bestaan 
en zelfs tot verkiezingen worden toegelaten. 
Fascisme en racisme leiden tot moord. 
Het VON, de partij van communisten in Nederland, 
treedt op: 

TEGEN BEKNOTTING VAN HET 
STAKINGSRECHT DOOR RECHTERS EN 
REGERING 

TEGEN AANTASTING VAN DE 
BESTAANDE DEMOCRATIE DOOR 
CORRUPTIE VAN MINISTERS EN 
TOPAMBTENAREN 

VOOR EEN VERBOD VAN RACISTISCHE 
EN FASCISTISCHE ORGANISATIES EN 
UITINGEN 

VOOR EEN VERBOD VAN OR-
GANISATIES DIE BETREKKINGEN 
HEBBEN MET FASCISTISCHE 
ORGANISATIES EN REGIMES IN HET 
BUITENLAND 

VOOR HERDENKING VAN DE VIERDE 
...EI EN VIERING VAN DE VIJFDE MEI ALS 
ANTIFASCISTISCHE GEDENKDAGEN 

VOOR GELIJKE RECHTEN VAN 
NEDERLANDERS EN BUITENLANDERS 

TEGEN DISCRIMINATIE WEGENS 
GODSDIENST, -LEVENSOVERTUIGING, 
POLITIEKE .GEZINDHEID, RAS, GESLACHT 
OF OP WELKE- GROND DAN OOK 

VOOR ALGEMEEN KIESRECHT VOOR 
BUITENLANDERS DIE IN NEDERLAND 
WONEN 

VOOR VOLLEDIGE MEERDER- 
JARIGHEID BIJ 18 JAAR 

leder jaar worden huren weer verhoogd. Daar 
staat geen evenredige verhoging van de lonen en TEGEN OPHEFFING VAN BUS- EN 
uitkeringen tegenover. Ais gevolg daarvan was er ~IENVEIBIVD11tGEW— 



VERKIEZINGSBIJLAGE : T ARTIJ VAN COMMUNISTEN IN NEDERLAND 

Nederland 

De strijd voor loon, werk, vrede en socialisme in 
_ verbonden met  

andere 

 

, met de anti- 
imperialistische bevrijdingsstrijd, en met de 
•0

,

•• .

t  VCN •, 
et 
•,

socialisme
rti' communisten in 

 

• Al 
.•-.1 •a .' 

1 1 3 
0• • ..-, • : 

- I 

•• A 

U 

I S 
• .. . 
• I •• 

• t,- 

it  S 

•S S A j 'l:lI. 

S I I 

Wanneer de ontwikkeling die nu gaande is in 
Nederland wordt doorgezet, wanneer dezelfde of 
een andere kapitalistenregering nog weer vier jaar 
krijgt om de winstmakers bij te staan bij de 
uitbuiting van de bevolking, wanneer de 
arbeidersklasse in Nederland er niet slaagt door 
harde strijd in de bedrijven en in de politiek een halt 
toe te roepen aan dit beleid, dan zal een steeds 
groter deel van de bevolking straks teruggeworpen 
worden op het biologisch minimum, het 
basisinkomen zoals de VVD dat wil te weinig om 
van te leven, meestal net te veel om van te 
sterven. Hiervoor helpt geen 'economisch herstel' 
waarvan op dit moment volgens de regering of 
andere woordvoerders van de heersende klasse 
sprake is. Economisch herstel' dat betekent 
concreet: herstel van de winsten van de  grate  
concerns zoals Philips, Akzo, Shell en de grote 
banken. Dit 'herstel' gaat onherroepelijk gepaard 
met een verdere afbraak van het levenspeil van de 
overgrote meerderheid van de bevolking. Dit 
herstel' gaat gepaard met een doorvoering van de 
bewapeningswedloop, waardoor de mensheid  nag  
steeds met een atoomoorlog bedreigd wordt. Dat is 
het kapitalistisch antwoord op de crisis. 

In Nederland zijn het de VVD en het CDA die in de 
politiek opkomen voor het kapitalistisch antwoord 
op de crisis. Na jarenlange afbraak en 
bezuinigingen wil de regering Lubbers/Van 
Aardenne nu opnieuw meer dan 9 miljard gulden 
extra bezuinigen op uitkeringen, werkgelegenheid, 
ambtenarensalarissen, huursubsidie, 
gezondheidszorg, onderwijs en studiebeurzen, en 
gemeenten en door verhoging van de 
benzineaccijnzen en BTW. VVD en CDA zijnde 
vertegenwoordigers van de grote winstmakers. Wij 
roepen daarom op: 

NIEUWE CDA/VVD~COALITIE 

En hoe zit het met de andere partijen in 
Nederland? Hebben die misschien wel een 
antwoord op de crisis? Hoe zit het met de PvdA? 
Op de PvdA rust een  grate  verantwoordelijkheid. 
Het is een grote Partij, waar een  groat  aantal  

arbeiders op stemt. De winst van deze partij bij de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is 
ongetwijfeld to verklaren uit de afkeer die de 
bevolking heeft van de politiek van de regering 
Lubbers/Van Aardenne. Maar is verkiezingswinst 
voor do PvdA voldoende om te garanderen dat we 
straks niet met een regering komen te zitten 
waarvan de PvdA deel uitmaakt, maar die in wezen 
dezelfde politiek als de voorgaande uitvoert? Komt 
de PvdA daadwerkelijk op voor de belangen van de 
arbeidersklasse? Uitspraken van PvdA-
prominenten wijzen in een andere richting. Van 
hen kunnen we bijvoorbeeld horen dat een kabinet 
met de PvdA kontrakten zal afsluiten met 
multinationals over scholing, 
arbeidstijdsverkorting, technologiebeleid en hun 
gedragingen in het buitenland. Dit in ruil voor de 
vele miljarden guldens die het bedrijfsleven 
jaarlijks van de overheid ontvangt. Dit betekent dat 
de multinationals ongestoord door kunnen gaan 
met hun uitbuiting en winstmakerij ten koste van de 
bevolking. De PvdA wil ze daartoe zelfs blijven 
subsidiëren, in ruil voor afspraken. Maar wij weten 
wat afspraken van kapitalisten waard zijn. En de 
PvdA kan dat ook weten. Heeft bijvoorbeeld de 
zogenaamde 'gentlemans agreement met Shell en 
Esso over de besteding van de aardgaswinsten 
ooit maar één arbeidsplaats opgeleverd? PvdA-
woordvoerders stellen zelfs dat een kabinet met de 
PvdA extra steun  moat,  geven aan de vijf grootste 
multinationals in Nederland. Philips, Shell, Akzo, 
Unilever en DSM zouden maar liefst twee miljard 
gulden extra subsidie moeten ontvangen, omdat zij 
van zon groot belang zijn voor de economie! Wat 
voor goeds doen deze concerns dan voor de 
economie? Uitbuiten waar ter wereld dat maar 
mogelijk is, winstmaken, saneren en ontslagen, dat 
is hun verdienste. En als dat nog niet genoeg 
winst oplevert, dan wapentuig produceren... Over 
de belangen van de arbeidersklasse in Nederland, 
die in werkelijkheid de spil van de economie is en 
zonder wie er in Nederland niets, maar dan ook 
niets geproduceerd zou kunnen worden zwijgt 
men. Inleveren van loon en herverdelen van arbeid 
dat is nog steeds de boodschap. Geeft de PvdA 
uitzicht op een oplossing van de crisis? Het 
antwoord is duidelijk: De PvdA wil het kapitalisme 
niet afschaffen, ze wil het alleen een beetje 
stroomlijnen. Ook de PvdA vindt het nodig om 
miljarden te bezuinigen om het financieringstekort 
terug te dringen, net zoals de regering 
Lubbers/Van Aardenne. Op het punt van de 
kruisraketten onderscheidt de PvdA zich thans 
duidelijk van VVD en CDA. Dat is belangrijk 
genoeg: het is  hat  rasultant van de 
vredesbeweging. a:...i i is g.zn garantie dat een 
regering met de PvdA zal vasthouden aan de 
weigering om kruisraketten te plaatsen. De rechtse 
druk op de PvdA is sterk. En het is de vraag of de 
PvdA die druk zal kunnen weerstaan. Zolang de 
PvdA vasthoudt aan het kapitalistisch systeem kan 
ze niet konsekwent opkomen voor belangen van 
de arbeidersklasse. Nu stemmen op de PvdA is wel 
een protest tegen VVD en CDA maar biedt op 
langere termijn geen perspektief. Binnen het 
kapitalisme kan de crisis niet opgelost worden. Het 
voortbestaan van het kapitalisme betekent een 
bedreiging van de toekomst. Het enige reële 
toekomstperspektief voor de mensheid is een 
toekomst zOnder multinationals, zOnder 
kapitalistenklasse. Een stem op het VCN betekent  
óók  protest tegen het afbraakpolitiek van Lubbers 
en Van Aardenne, maar voegt daar iets aan toe. 
Een stem voor het VCN is tegelijk een stem voor 
herstel van een zelfstandige communistische partij 
die optreedt voor een socialistisch 
toekomstperspektief 
De ontwikkeling van het socialisme in de Sovjet-
Unie en in vele andere landen van de wereld geeft 
ons perspektief aan. Juist ook in het belangrijkste 
vraagstuk van deze tijd, de strijd voor de vrede. De 
Sovjet-Unie heeft bij monde van Gorbatsjov 
vredesvoorstellen gedaan die een reëel 
perspektief bieden op een kernwapenvrije wereld 
in het jaar 2000, 

HOOFDPUNTEN VAN DE 

MIN 

Eerste etappe: 1986 tot 1990/93 
- De SU en de VS halveren hun strategische 
kernwapens (die hel grondgebied van de ander 
kunnen bereiken) en reduceren hun kernkoppen 
tot hoogstens 6000. 
- De SU en de VS zien af van ontwikkeling, 
beproeving en stationering van ruimtewapens. 
- Volledige afschaffing van alle middellange 
afstandsraketten (zoals  Pershing  2, SS 20 en 
kruisraketten) van VS en SU in Europa. 
- De VS verplichten zich geen strategische en 
middellange afstandsraketten te leveren aan 
andere landen. De SU brengt dit nu al in praktijk. 
- Frankrijk en Engeland bevriezen hun 
atoomwapens. 

- De SU en de VS zetten hun atoomproeven stop. 
De SU heeft dit in de praktijk al gedaan, in 
afwachting van stappen van de VS. 
Tweede etappe: 1990 tot 1993/97 
- Alle andere atoommachten bevriezen hun 
kernwapens en verplichten zich geen kernwapens 
in andere landen te stationeren. 
- De SU en de VS gaan door met het verminderen 
van hun strategische en middellange 
afstandskernwapens en bevriezen hun tactische 
kernwapens. 
- Na halvering van de strategische kernwapens 
vernietigen alle atoommachten hun tactische 
kernwapens (met een reikwijdte tot 1000 
kilometer). 
- Alle atoommachten stoppen met atoomproeven. 
- De ontwikkeling van niet-nucleaire 
massavernietigingswapens wordt verboden, 
- Het verdrag van de SU en de VS om af te zien van 
ruimtewapens wordt uitgebreid tot alle industriële 
mogendheden. 
Derde etappe: 1995 tot 2000 
- Alle nog resterende kernwapens worden 
afgeschaft: in het jaar 2000 zijn er op aarde geen 
kernwapens meer. 
- Er komt een uitgebreid contrôlesysteem  on  er 
wordt een universeel verdrag afgesloten, zodat 
deze wapens nooit weer zullen warden 
geproduceerd, 

De voorstellen van de Sovjet-Unie houden niet 
alleen een beëindiging van de kernbewapening in, 
maar ook van alle andere 
massavernietigingswapens. Tevens behelzen ze 
voorstellen voor vermindering van de 
conventionele bewapening. 

Er is in Nederland een communistische Partij nodig. 
Op haar laatste congressen heeft de CPN de 
beginselen van het communisme afgezworen. De 
CPN maakt zich nu sterker voor Russische 
dissidenten zoals kina Grivnina (haar bedje was 
gespreid toen ze in Nederland arriveerde: geld, 
werk, en huis, alles was geregeld), dan voor de 
strijd voor loon en werk in Nederland. De CPN 
onderscheid zich in niets wezenlijks meer van de 
PvdA of van 'klein links'. Vele communisten hebben 
daarom de CPN verlaten. Ook dat deel van de 
bevolking dat van oudsher communistisch stemde 
heeft geen vertro n manr in" '° -:- t bleek 
wel bij de afgelope geeeiiteradd.:.lazingen 
Daarbij is de CPN m .vr dan gehalveerd, hoewel 
een deel van de communistische aanhang nog wel 
CPN gestemd heeft, omdat het geen alternatief 
zag. Het gevaar is groot, dat na de komende 
kamerverkiezingen geen communistische partij 
meer in het Parlement vertegenwoordigd zal zijn. 

Maar er is in Nederland een zelfstandige 
communistische partij nodig. Een partij die het 
kapitalisme wil bestrijden, die op wil treden voor 
loon, werk, vrede en socialisme. Daarom is het 
VCN opgericht en in november 1985 tot partij 
omgevormd. Voor ons staat vast dat in Nederland 
op de één of andere wijze een hereniging van 
communisten moet plaatsvinden. Wij willen 
daarvoor vechten op een principiële marxistisch-
leninistische grondslag. 

Het VCN is nog een kleine Partij. Zij bestaat nog 
maar kort. Maar het communisme is een 
wereldwijde beweging, met een traditie van meer 
dan een eeuw En daar horen wij bij. Het VCN, de 
Partij van communisten in Nederland, is 
levensvatbaar Dat is ons wel gebleken in onze 
aktiviteiten en kontakten met de bevolking. Bij de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft het 
VCN in negen gemeenten deelgenomen. Toen al 
hebben in die gemeenten meer dan 7500 mensen 
heel bewust hun vertrouwen in het VCN 
uitgesproken. Wij kunnen onze doeleinden niet 
alleen bereiken. We hebben de steun nodig van 
allen die het op hoofdpunten met ons eens zijn 
Daarom vragen wij u om naar vermogen uw 
bijdrage te leveren aan het voortbestaan van een 
zelfstandige communistische partij in Nederland' 
- MELD U AAN ALS LID VAN HET VCN, DE 
PARTIJ VAN COMMUNISTEN IN 
NEDERLAND; 
- NEEM EEN ABONNEMENT OP ONS 
COMMUNISTISCH WEEKBLAD MANIFEST 
- STEUN ONS DOOR EEN FINANCIELE 
BIJDRAGE  MN  ONS AKTIEFONDS 
- STEM OP 21 MEI OP HET VCN, LIJST1 5 
LAURENS MEERTEN 

Communisten hebben niet de illusie dat ze met een 
paar parlementszetels een einde kunnen maken 
aan de macht van de in Nederland heersende 
multinationals Zij gebruiken het parlement om op 
te komen voor de belangen van de bevolking. Om 
hierbij resultaten te halen is het onvoldoende dat 
de mensen één keer per vier jaar stemmen, Voor 
resultaten is aktie nodig. Van communisten kan 
verwacht worden dat ze ook hun positie in het 
parlement gebruiken om de mensen in aktie te 
brengen. Stem op hef VCN, zodat in de tweede 
kamer weer een communistisch geluid te horen zal 
zijn: 

LONEN EN UITKERINGEN OMHOOG 
RECHT OP BETAALD WERK: MEER 
BANEN 
- STOP STAR WARS, KRUISRAKETTEN 
NOOIT 
- MEER GELD VOOR MENSEN, MINDER 
VOOR WAPENS EN WINST 
- VOOR EEN ZELFSTANDIGE 
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GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE, 
OVERIJSEL 

1 LAURENS MEERTEN AMSTERDAM 
2 RINZE VISSER LEMMER 
3 INEK9F JANSEN GRONINGEN 

5 RIK 11'11\1 ENSCHEDE 
ELZOWIEBRANDS  

8 HENNY VAN ROOIJEN NIJMEGEN 
 

10 TANJA RIJSTENBIL UTRECHT 
11 JAN BRANDS LEIDEN  
12 SIPKE DE WIT GRONINGEN 
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