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Ontwerpm,progrom L• de  CPN 

El  

Het 26ste congres van de CPN besloot tot 
het opstellen van een nieuw partijprogram. 
Daartoe werd uit het partijbestuur een 
commissie gevormd met de opdracht een 
ontwerp te produceren. 
Deze commissie heeft eerst 
een Schets voor een hoofdstuk over de 
CPN en de democratie aangeboden dat uit-
voerig is besproken in de partij en daarbui-
ten. 
Daarna heeft de commissie intensief gedis-
cussieerd over een groot aantal thema's 
die in een partijprogram van de CPN thuis-
horen, veelal aan de hand van daartoe op-
gestelde werkteksten. 

Vervolgens heeft de commissie Henk Hoe 
stra, voorzitter van de CPN en lid van de 
commissie, gevraagd om een ontwerp-
program te redigeren. 
De commissie kan instemmen met de  rich  
ting die met dit ontwerp-program wordt i 
geslagen, het is een politieke tekst met e 
geladen en vernieuwende inhoud. 
Zij meende dan ook dat dit ontwerp zo 
snel mogelijk gepubliceerd zou moeten 
worden en daarmee ook beschikbaar zou 
moeten zijn voor de partij. 
Daarom heeft de commissie aan 
het partijbestuur voorgesteld om het ont-
werp-program te publiceren onder verant-
woordelijkheid van de commissie. Het par 
tijbestuur is hiermee akkoord gegaan. Hel 
partijbestuur zal zo spoedig mogelijk d.w. 
in januari, een zitting wijden aan de wijze 
van behandeling van het ontwerp-progran 
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Het 26ste congres van de Communistische 
Partij van Nederland besloot tot het opstellen 
van een nieuw partijprogram. Vooral in de 
laatste tijd is gebleken dat er een sterke 
behoefte bestaat, zowel in de CPN als bij haar 
vrienden en medestanders, aan een program 
waarin de doelstellingen van de partij en haar 
visie op de toekomst zijn geformuleerd. 
Een lange periode heeft de CPN daarover niet 
beschikt. Weliswaar is in de jaren vijftig een 
ontwerp ter sprake geweest, dat het uit 1946 
daterende program moest vervangen, maar 
nooit is dit in volle ernst door de partij 
behandeld en aangenomen. 
In deze tijd is echter een program noodzake-
lijk om de opvattingen van de Nederlandse 
communisten, die zich in de laatste jaren 
gevormd hebben, samen te vatten en ruim 
baan te maken voor de bespreking daarvan, 
openstaande voor verdere vernieuwende 
ideeën. 
Het is vereist zich te oriënteren in de in vele 
opzichten veranderende toestanden en he-
dendaagse ontwikkelingen. Dit moet zijn 
weerslag vinden in de politiek van de partij 
en in het toekomstbeeld dat zij voor ogen 
heeft. De communistische partij moet het 
daarbij ook aandurven zichzelf te vernieu-
wen. 

Ideeën tot vernieuwing zijn eigen aan het 
communistische denken en handelen, zij 

Vernieuwing staan haaks op verstarring en verschraling, 
en zij zijn in overeenstemming met de huidige 

ontplooiing van massa-bewegingen, die grote 
onafhankelijk energie uitstralen. 

denken Het gaat erom zich volledig bewust te zijn 
van de doelstellingen van de communistische 
Nederlanders, van de reikwijdte van hun 
handelen. De nationale en internationale 
verhoudingen scheppen situaties waarin de 
denkbeelden die in het verleden golden, on-
voldoende houvast geven. Onafhankelijk 
denken is een voorwaarde voor het tot 
stand brengen van een program voor vooruit-
gang en socialisme in Nederland. 
Er is geen model daarvan, noch voor het 
socialisme in ons land, noch voor de wegen 
die daartoe gegaan moeten worden. Reden te 
meer om eigen ervaringen en de kennis die 
daarbij is opgedaan, niet te kleineren. Een 
verdere uitwerking van de gedachten over de 
wegen die moeten worden begaan en de 
doelen die voor de toekomst worden gesteld, 
kan vertrouwen geven aan degenen die zich 
geschokt gevoelen in de situatie van crisis en 
ontreddering en oriëntatiepunten missen. 

De krachten die in ons land naar het socialis-
me streven waaronder de communistische 

Toekomstvisies partij, hebben de plicht op gefundeerde 
tegenover wijze hun toekomstvisies te plaatsen tegen-

)ver fatalisme en doemdenken. 
doemdenken Dit is natuurlijk een buitengewoon moeilijke 

maar te volbrengen taakstelling. Daartoe 
dienen opvattingen die verouderd zijn en niet 
meer passen bij de veranderde omstandighe-
den te worden verlaten en moeten drempels 
worden overschreden. Op het tntstaan van 
nieuwe inzichten en begrippen moeten nieu-
we definities volgen. Datgene wat buitenge-
woon waardevol is geweest in het verleden, 
aan denken en strijd, moet daarbij worden 
geherwaardeerd. 

In de loop der jaren is duidelijk geworden 

.

vaak 
Crisis- 

in verhitte discussies - dat vele niet 
voorziene ontwikkelingen niet verklaard 

verschijnselen kunnen worden met louter het hanteren van 
oude begrippen en denkpatronen. Een derge- 

000Y lijke dogmatische verkramping heeft geleid 

dogmatische tot crisisverschijnselen in de internationale 
communistische beweging, tot het abandonne- 

verkromping ren van de werkelijkheid en tot het blokkeren 
van vernieuwing in praktijk en in theorievor- 
ming. Er ontstond een vervreemding van de 
werkelijkheid en van de grote vraagstukken 
die de in beweging komende mensen bezig- 
houden. Dit heeft niet te overziene schade 
toegebracht aan de communistische bewe- 
ging. 
Er is onvoldoende antwoord gegeven op de 
processen die zich in de kapitalistische we- 
reld voltrekken. Er zijn in het imperialisti- 
sche stelsel differentiaties opgetreden en te- 
genstellingen ontstaan die noch wat hun 
ontstaan noch wat hun uitwerking betreft 
kunnen worden verklaard door steeds weer te 
herhalen dat het hierbij gaat om het laatste 
stadium" van het kapitalistische stelsel. 
Hoezeer het ook waar is dat het imperialisme 
in een bestaanscrisis verkeert, er is diepgaan- 
de concrete analyse nodig van nieuwe ver- 
schijnselen in het kapitalisme, waarbij de 
tegenstellingen een ander en vaak nog scher- 
per karakter hebben gekregen, maar ook de 
gezamenlijke macht en vindingrijkheid van 
de imperialisten ingezet wordt om oplossin- 
gen te zoeken voor reusachtige problemen. 
Het gaat om vraagstukken als die van het 
milieu, de atoomenergie, de wetenschappe- 
lijk-technische ontwikkeling en van de infra- 
structuur alsook van de moderne vormen van 
deling van de arbeid. 
Al deze vraagstukken zijn ook in ons land 
onderwerp geworden van grote strijdvaardi- 
ge massabewegingen. Deze geven nieuwe 
dimensies aan het optreden voor maatschap- 
pelijke veranderingen. Ze gaan samen met de 
ontplooiing van de strijd voor vrouwenbevrij- 
ding die als emancipatorische beweging zich 
zowel richt tegen onderdrukking in het maat- 
schappelijke als in het persoonlijke leven. 

De strijd ter voorkoming van een atomaire 

Voorkoming 
oorlog heeft als inzet het leven zelf en is 
daarmee van een absolute prioriteit. 

utomoire Dit dwingt de communisten tot een scherpere 

oorlog 
analyse van de wereldverhoudingen en van de 
rol van de bewegingen voor de vrede. 

absolute De vrede kan niet gewaarborgd worden door 
een denken en handelen dat de militaire 

prioriteit machtsverhoudingen in de wereld, de 
machtsverhoudingen tussen blokken en de 
militair sterkste staten daarbinnen als bepa- 
lend beschouwt. Gebleken is dat dit geen 
enkele garantie oplevert voor ontspanning en 
een duurzame vrede; evenmin heeft het tot 
vermindering van de bewapening geleid. 
Naar de mening van de CPN is voor de 
doorbreking van oorlogsvoorbereiding en be- 
wapeningsspiraal de actie in de industrieel 
ontwikkelde kapitalistische landen en in de 
landen van de derde wereld van fundamente- 
le en doorslaggevende betekenis. 
De communistische partijen hebben daarbij 
een bijzondere rol te vervullen, voortvloeiend 
uit hun positie in de wereld. 
De CPN gaat daarbij uit van haar eigen 
verantwoordelijkheid, met inachtneming van 
de eigen nationale bijzonderheden, krachts- 
verhoudingen en de specifieke rol die ons 
land in de internationale machtsverhoudin- 
gen kan spelen. 



De vraagstukken waarvoor de mensheid ge- 

Opbloei 
plaatst is, zijn zeer geladen. Het debat en de 
meningenstrijd binnen de communistische 

door beweging mag zich niet verwijderen van het 

dialoog 
lot van de mensen, van hun leven, hun 
belangen, hun ervaringen. 

en meningen- g Daarom is het nodig dat de communisten hun 
inzicht en kennis verdiepen, waarvoor in de 

strijd naaste toekomst veel studie en wetenschap- 
pelijk werk vereist is. Dit program wil daar- 
toe aansporen. 
De CPN wenst een opbloei van het weten- 
schappelijk socialisme, dat zich verrijkt met 
de kennis die in de actie, in bewegingen, in 
dialoog en meningenstrijd wordt opgedaan. 
De communisten mogen zich niet afsluiten 
voor wat eigentijds is, ook niet als dit zich 
manifesteert in een kritische opstelling ten 
opzichte van communistische partijen en hun 
optreden in het verleden en thans. 
Communisten doen evenals andere progres- 
sief werkzame maatschappelijke krachten er- 
varingen op, behalen successen en maken 
fouten. Wat verkeerd was moet als zodanig 
erkend worden en worden afgeworpen. Het 
mag niet worden toegestaan dat een kritische 
kijk onmogelijk wordt gemaakt door een 
stelling die inhoudt dat de partij onder alle 
omstandigheden het gelijk aan haar kant zou 
hebben. 
De verkramping met aanroeping van het 
marxisme-leninisme heeft geleid tot een dus-
danige codificering en disciplinering dat een 
verklaring en wetenschappelijke analyse van 
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, 
met het optreden van nieuwe revolutioneren-
de bewegingen op meer dan alleen sociaal 
gebied, wordt belemmerd. 
Dit verhindert tevens de waardevolle ele-
menten van de strijd der communisten ten 
volle tot gelding te brengen. 

Er wordt ten onrechte een vergrauwing aan- 

Geen > 
gebracht over een waardevol verleden. Er 
dreigen elementen verloren te gaan die voor 

vergrciuwing de communistische strijd van het allergroot- 
ste belang zijn geweest en ook voor de 

VUfl toekomst gelden en bepalend zijn voor de 

waardevol eigen identiteit van communistische partijen. 
Dit betreft: de noodzaak van solidariteit 

verleden tussen strijders in de kapitalistische landen, 
de socialistische landen en de derde wereld; 

het zoeken naar de revolutionaire moge- 
lijkheden die er in een bepaalde historische 
periode zijn; de betekenis van de strijd van 
de arbeiders, van de klassenstrijd en van het 
bondgenootschap van alle democratische en 
anti-kapitalistische krachten. 
De CPN heeft eigen ervaringen opgedaan, die 
zij benut heeft in haar ideeën over progressie- 
ve machtsvorming, coalitievorming, waarbij 
de arbeidersklasse, in zijn breedste samen- 
stelling, een beslissende functie kan vervul- 
len. 

Het socialisme in ons land zal het resultaat 

Socialisme 
zijn van een bondgenootschap in de strijd 
tegen het kapitalisme, of het zal niet zijn. Het 

als is daarom nodig een houding van intransi- 
gentie af te wijzen, omdat de programmati~  

resultaat sche opvattingen van de CPN niet zodanig 

Van bond- gehanteerd mogen worden dat er geen enkele 
overeenkomst of tegemoetkoming met be- 

genootschap trekking tot bondgenoten tot stand kan ko- 
men. 
Dit program wil duidelijk maken wat in 
hoofdlijnen de politieke inzichten en doel- 
stellingen van onze partij zijn, die we met 
politieke middelen willen verwezenlijken. 

De CPN is geen doel op zichzelf, maar een 
instrument dat gehanteerd moet worden in 
wisselende situaties en daarom aangescherpt 
en vernieuwd moet worden. 
Wij leggen dit program ter beoordeling voor 
aan alle strijders voor het socialisme als onze 
zienswijze, als formulering van onze doelstel-
lingen en idealen. Met de verwachting dat het 
zal bijdragen tot een alomvattende, noodza-
kelijke koersbepaling van geheel progressief 
Nederland voor maatschappelijke vernieu-
wing. 

Het bestaan en de ontwikkeling van de Com-
munistische Partij van Nederland is verbon- 

Tradities den met de geschiedenis van de Nederlandse 
arbeidersweging en de Nederlandse natie. van e Het is aan de historici om de geschiedenis van 

CPN de CPN in een kritische en afgewogen beoor-
deling te verwerken. 
Een kort overzicht, dat inzicht geeft in haar 
grote tradities, is echter onontbeerlijk om te 
weten waar zij nu staat en langs welke wegen 
zij gegaan is. Het gaat om een overzicht met 
de blik vooruit gericht. Het feit dat de 
communistische partij bestaat en zich be-
raadt over vernieuwing is niet zo vanzelfspre-
kend als het lijkt. Haar bestaan heeft vele 
malen op het spel gestaan, het is op allerlei 
Wijze in het verleden betwist, niet alleen met 
argumenten maar ook met grof geweld. Niet 
uitgesloten is dat dit zich in de toekomst zal 
herhalen. 
Het is op dit moment van grote betekenis dat 
door de activiteit van de leden van de CPN, 
door haar besluitvorming en haar optreden, 
zij zich in het centrum van het politieke 
gebeuren weet te plaatsen en velen komen tot 
een herwaardering van de CPN. Daarbij 
dienen we in een voortdurende kritische 
ingesteldheid nieuwe en hoge eisen aan ons-
zelf te stellen, hetgeen in overeenstemming 
is met de geschiedenis en de voornaamste 
tradities van de partij. Deze tradities die wij 
hoog willen houden, laten duidelijk haar 
sterke wortels zien, zonder welke zij niet kan 
voortleven, laat staan zich vernieuwen. 

Nederland was een van de eerste landen waar 

V
zich 

Vorming 
aan het einde van de middeleeuwen, nog 

in het raam van het feodalisme, kapitalisti- 

zelf standige sche produktieverhoudingen vormden. In de 

Nederlandse 
16e en 17e eeuw verkregen deze in de loop 
van de strijd voor de onafhankelijkheid de 

natie overhand. Op deze grondslag ontstonden de 
zelfstandige Nederlandse natie en het Neder- 
landse staatswezen. 
Er werden vertegenwoordigende lichamen 
gevormd en tot dan toe niet bekende rechten 
en vrijheden werden veroverd. Dat was een 
grote stap voorwaarts in de politieke ontwik- 
keling van Europa. 

Tevens voltrok zich echter een scherpe uit-
buiting van de werkende bevolking en een 
koloniale onderdrukking en uitplundering 
van overzeese volken, vooral gericht op 
Indonesië, Suriname en de Antillen. Het 
commerciële en financiële kapitaal vergaarde 
enorme rijkdommen. Het kreeg een sterk 
parasitair karakter, met weinig initiatief tot 
versterking en modernisering in de materiële 
produktie, zodat aanvankelijk zich snel ont- 



wikkelende en bloeiende bedrijfstakken ver-
kommerden. Tot ver in de vorige eeuw stag-
neerde de ontwikkeling. De verschraling op 
politiek gebied, waar slechts de belangen van 
een uiterst beperkte groep van geldbezitters 
tot uiting kwamen, werd na mislukte aanzet-
ten aan het einde der 18e eeuw pas doorbro-
ken na de revolutionaire gebeurtenissen die 
zich in Europa in 1848 voltrokken. 
Later dan elders pas tegen het einde van de 
19e eeuw begon het industriële, fabrieks-
matige kapitalisme tot ontplooiing te komen. 
In de ene bedrijfstak na de andere groeide het 
aantal industrie-arbeiders. Verenigingen 
voor wederkerige hulp en steun groeiden uit 
tot vakbonden. 
Dit ging weldra samen met de ontwikkeling 
van naar politieke doeleinden strevende ar-
beidersorganisaties. Een aantal daarvan was 
reeds aangesloten bij de Eerste Internationa-
le. Arbeiders die hiertoe behoorden, vormden 
de eerste Nederlandse arbeiderspartij, de 
Sociaal Democratische Bond, in 1878. 

Toen deze organisatie, na een periode van 
snelle groei en grote strijdbaarheid, waaraan 

De SDAP de naam van Domela Nieuwenhuis onverbre- 
kelijk verbonden is, zich begaf in anarchisti-
sche denkbeelden, ontstond in 1894 de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. De-
ze baseerde zich op de in de Tweede Internatio-
nale overheersende marxistische opvattin-
gen. 
In de rijen van de SDAP ging het reformisme 
overheersen, d.w.z. de opvatting dat geleide-
lijke veranderingen in het kapitalisme op 
zichzelf zouden leiden tot het socialisme. De 
strijd voor verbeteringen in de toestand van 
de arbeidersklasse en voor hervormingen is 
ongetwijfeld van grote betekenis, ook voor de 
versterking van het klassebewustzijn. Toch 
werd duidelijk dat zij die zich op het  ref  or-
misme beriepen, zich wilden beperken tot 
deze verbeteringen binnen het kapitalisme en 
de strijd voor het socialisme opgaven. Gaan-
deweg ontwikkelde zich daarmee een ge-
dragslijn die neerkwam op een aanvaarding 
van het kapitalisme. Ofschoon dit nooit ge-
deeld is door de gehele sociaal-democratie, 
waar socialisten de strijd voor verbeteringen 
en hervormingen bleven zien als deel van de 
strijd voor het socialisme. 

________________ In 1909 voltrok zich een scheuring tussen de 

De 
revolutionaire marxisten en de  ref  ormisten 
op grond van een door de reformisten aange- 

scheuring spannen royements procedure in de SDAP. 

1909 
Dit schisma is een bepalende factor geweest 

VOfl voor de ontwikkeling binnen de Nederlandse 
arbeidersbeweging. 

De Sociaal-Democratische Partij, de  SDP,  die 
na het royement door de revolutionaire mar- 

1918: xisten werd opgericht, veranderde in 1918,  

SDP  wordt ander invloed van de zich in de eerste wereld-
oorlog ook op internationale schaal voltrek- 

CPN kende scheuring in de arbeidersbeweging en 
bezield door de overwinnende socialistische 
revolutie in Rusland, haar naam in commu-
nistische partij, CPN.  

De CPN streeft naar verenigd optreden van 
de arbeidersklasse, naar coördinatie van 
krachten van de gehele arbeidersbeweging in 
de strijd voor progressieve, democratische en 
socialistische doeleinden. 
Zij gaat daarbij uit van een analyse van de 
kapitalistische maatschappij en de reeële 
ontwikkelingen die zich daarin voltrekken. 
Dit is voorwaarde voor het bewuste handelen 
in de klassenstrijd voor maatschappelijke 
veranderingen. 
De door de CPN ontwikkelde maatschappij-
beoordeling is gegrondvest op de marxisti-
sche ideeën van het wetenschappelijke socia-
lisme. 
Tot het ideeëngoed van de CPN behoren 
eveneens de vooruitstrevende denkbeelden 
die in ons land zijn voortgebracht. 
De Nederlandse arbeidersbeweging knoopte 
in haar strijd aan bij de in ons land als 
positieve tradities verankerde verdraagzaam-
heid, geestelijke vrijheid, vrijheid van gewe-
ten en denken, afkeer van onderdrukking, 
racisme en kolonialisme. De CPN waardeert 
en bewaart de positieve elementen van het 
werk van de Hollandse marxistische school, 
van Wijnkoop, De Visser, Gorter, Pannekoek, 
Roland Holst en anderen. Zij zet het werk 
voort van de communistische strijders die in 
ons land in daad, woord en geschrift zijn 
opgekomen voor de belangen van de werkers 
en daarbij het inzicht in de Nederlandse 
omstandigheden hebben verdiept en verder-
gaande vruchtdragende arbeid mogelijk 
maakten. Dit bepaalde de houding van de 
communisten, het was de inzet van offervaar-
dige strijd. Het waren de grondslagen voor de 
grote tradities van onze partij. 

In de eerste plaats is dit de traditie van 
•. 

Strijd 

bestrijding van het fascisme, gevormd door 
het optreden van de CPN voor en vooral 

tenen tijdens de tweede wereldoorlog en de bezet- 

fascisme 
ting van ons land door het Duitse fascisme. In 
deze strijd stond onze partij in de eerste 
gelederen. Zij was deelgenoot van de noodza- 
kelijke coalitie van alle anti-fascisten in de 
gehele wereld, vooral met die in de Sowjet- 
Unie. Zij is daarmee deelgenoot geworden 
van de historische overwinning op het fascis- 
me. 
In deze strijd heeft onze partij grote offers 
gebracht. Wij denken met eerbied en dank- 
baarheid terug aan hen die de communisti- 
sche ideeën door de hel van de fascistische 
terreur hebben gedragen. 
In de bezettingsjaren kwamen vele op de 
toekomst gerichte vraagstukken in volle om- 
vang aan de orde. Dit betrof de noodzakelijk- 
heid van politieke vernieuwing in ons land, 
het behoud van bondgenootschappen, waar- 
aan zowel op nationale als op internationale 
schaal in het anti-fascistische verzet vorm 
was gegeven. Deze bondgenootschappen, 
waarvan onze partij een actieve deelnemer 
was, richtten zich op herovering van de 
nationale onafhankelijkheid, het herwinnen 
van vrijheid en het herstellen van de parle- 
mentaire democratie. 

De CPN komt voort uit de ontwikkelingsgang 

CPN de en 
van de Nederlandse arbeidersbeweging en de 
Nederlandse arbeidersklasse. 

Nederlandse Zij beschouwt zich als partij van de arbei- 

arbeiders 
dersklasse in al haar gelaagdheid. Ze wil voor 
de directe belangen van al deze geledingen 

beweging opkomen en deze in aanraking brengen en 
verbinden met de socialistische toekomstvisie., 

Zeer veel van deze. samenwerking voor grote 
doeleinden is in de periode van de koude 
oorlog verloren gegaan. Dit werd primair 
veroorzaakt door het anti-communisme. Bij 
de heftige aanvallen op het communisme 
slaagde de CPN, die optrad als vanuit een 
belegerde veste, er niet altijd in het juiste 
antwoord te vinden op de geschapen situatie. 
Bij herhaling heeft de partij zichzelf afgeslo- 



ten en zich te vaak begeven in uitdrijvings-
processen in plaats van zich juist onder de 
massa te versterken en hechtere banden te 
smeden met mogelijke bondgenoten en vrien-
den van onze communistische partij. In die 
situatie werden te veel vijanden en te weinig 
vrienden gemaakt, waardoor de communisten 
meer dan noodzakelijk was in geïsoleerde 
posities kwamen te verkeren. 

Ongetwijfeld ontstond in de periode van 

In periode 
ontspanning in de jaren zestig en zeventig de 
mogelijkheid om verstarring en isolement 

von met andere oriëntaties te doorbreken. Er 
ontstonden nieuwe kansen die echter groten- 

ontspanning deels onbenut bleven. Er werd in die periode 
nog niet ingezien, dat het voor een brede 
uitbouw van de CPN noodzakelijk is te 
breken met stalinistische patronen, afkom- 
stig uit de tijd van  Comintern  en Cominform. 
Het benadrukken van de autonomie van onze 
partij was een eerste, belangrijke stap van de 
CPN, maar had nog geen directe consequen- 
ties voor haar functioneren. 
Toch kwamen na de tweede wereldoorlog in 
de discussies tussen communisten en de met 
hen sympathiserenden herhaaldelijk vraag- 
stukken van noodzakelijke vernieuwing aan 
de orde. Deze betroffen gemeenschappelijk 
optreden van de verschillende krachten van 
de-arbeidersbeweging, de oriëntatie van de 
CPN op vakverenigingsgebied, de benadering 
van de religie, de houding ten aanzien van 
kunst en kunstenaars, vraagstukken van 
werkwijze en organisatie van de partij, de 
verhouding van de CPN tot andere commu- 
nistische partijen. 
In plaats dat dit leidde tot verduidelijking 
van de posities van de partij werd de discus- 
sie daarover afgeleid naar een voor de massa 
onduidelijke, verbitterde partijstrijd, met be- 
schuldigingen over en weer en met als uit- 
komst scheuringen en uitdrijvingen zonder 
dat de vernieuwing als wezenlijk element 
voor versterking van de partij werd gereali- 
seerd. 

In de uiterst gespannen situatie die interna-
tionaal en in de politieke verhoudingen van 

Tegen ons land vele jaren voortduurde en die haar 

de NAVO, voor weerslag had op de CPN en op de andere 
politieke partijen handhaafden de commu- 

democrotie nisten de traditie van strijd tegen het fascis-
me en voor de nationale onafhankelijkheid, 
voor vrede en democratie. Zij brachten dit tot 
uiting in actief en volhardend optreden tegen 
de NAVO, de door deze opgelegde verhoging 
der bewapeningslasten en atoombewapening, 
tegen de herbewapening en revanchisme in 
Duitsland, tegen de uitlevering van nationale 
belangen aan door de monopolies gecontro-
leerde supra-nationale organen. Door dit op-
treden van de CPN en haar leden heeft zij de 
aanvallen op haar bestaan kunnen doorstaan 
en haar bijdrage geleverd voor ontspanning 
en het voorkomen van een atoomoorlog. 

In nauwe samenhang met de anti-fascistische 
traditie van de CPN staat haar onverzoenlijk- 

Tegen heid tegenover elke vorm van racisme en 

onderdrukking anti-semitisme, tegen onderdrukking van 
welke aard dan ook. Daarom plaatst de CPN 

van welke zich achter de doelstellingen van de vrouwen- 

aard ook bevrijdingsstrijd. Wezenlijk vor de ontplooi-
ing van de menselijke vrijheid is dat de 
machtsuitoefening van de ene mens over de 
andere wordt teniet gedaan. 

________________ De CPN manifesteerde zich als partij van de 
- arbeidersklasse  in haar optreden voor loon, 

Sociale sociale voorzieningen en werk. De communis- 

strijd ten verdedigen, zolang de CPN reeds bestaat, 
de grote en kleine belangen van de arbeiders. 
Daaraan ontleent zij een groot aanzien en 
vertrouwen onder de werkers. 
Het smeden van een zo groot mogelijke 
saamhorigheid, van eenheid van optreden in 
deze dagelijkse, naar zijn karakter anti-
kapitalistische strijd die tegelijkertijd de ver-
dediging en versterking van de positie van de 
arbeidersklasse tot inzet heeft, is onontbeer-
lijk voor progressieve machtsvorming. 
Juist daarom is het nodig lessen te trekken uit 
de fouten die in het verleden zijn gemaakt. 
Van diverse zijden in de arbeidersbeweging 
werden lijnen gevolgd die de verdeeldheid 
van vakbeweging in stand hielden of ver-
grootten en werden sektarische opvattingen 
in praktijk gebracht. Dit gold eveneens voor 
de CPN. Het veroorzaakte dat socialisten en 
communisten, gescheiden georganiseerd, als 
concurrenten tegenover elkaar stonden in 
plaats van met elkaar op te komen voor 
gemeenschappelijke eisen tegen een gemeen-
schappelijke tegenstander. De onderlinge 
strijd was vaak feller dan het optreden tegen 
de kapitalistische praktijken. Doordat de 
communisten in de bedrijven en instellingen 
echter altijd weer strijdvaardig optraden, 
initiatieven tot gezamenlijk optreden namen 
en vooraan stonden in acties, werd het onze 
partij mogelijk de tekortkomingen ongedaan 
te maken. De op vakvereningsgebied ge-
maakte fouten zijn ongedaan gemaakt, of-
schoon de gevolgen zich nog doen gevoelen. 

Algemeen bekend en volstrekt helder is de 
solidariteit van de CPN met de vrijheidsstrijd 
tegen het kolonialisme en haar eigen bijdrage 

kolonialisme daartoe. Nimmer is deze solidariteit een holle 
frase geweest. In de strijd tegen het Neder-
landse kolonialisme en de koloniale onder-
drukking in Indonesië heeft onze partij grote 
offers gebracht. Zij heeft daarmee vanuit 
Nederland als koloniaal onderdrukkend land 
een belangrijke en noodzakelijke bijdrage 
geleverd tot de vrijheidsstrijd. 

Daarmee heeft de CPN de naam van de 
Nederlandse arbeidersbeweging hoog gehou-
den in een periode waarin tal van sociaal-
democratische leiders en hun aanhangers 
schaamteloos de zijde kozen van de kolonia-
listen en actieve medewerking verleenden 
aan het ontketenen van koloniale oorlogen. 

Het is ook voor de toekomst van onze partij 
van het allergrootste belang om deze schatka-
riers van tradities, strijd en offers te behoe-
en tegen afkalving, tegen kleinering en 

)ezoedeling. Zij kan dat met des te meer 
cracht doen als ze ook de zwakke momenten 
aan de orde durft te stellen en daaruit lessen 
trekt voor de toekomst. 

Het uitbannen van oorlogen en oorlogsdrei-
ging vereist het tot stand brengen van daad-

Internationale werkelijke internationale solidariteit tussen 

solidariteit alle vredeskrachten, tussen alle strijders ter 
wereld voor vrijheid en socialisme. In de 
communistische beweging is de internationa- 



Ie aaneensluiting tegen fascisme, oorlogsge-
vaar en koloniale onderdrukking sterk bena-
drukt. Dit heeft een onuitwisbare uitwerking 
gehad op het wereldgebeuren, op de interna-
tionale krachtsverhoudingen en op de daaruit 
voortvloeiende mogelijkheden tot de ont-
plooiing van de strijd in afzonderlijke landen. 
Het is evenwel ook samen gegaan met het 
toepassen van sjablones, het opleggen van de 
ervaringen van de ene partij aan de andere, 
het in een bepaalde periode volstrekt ver-
waarlozen van het autonome karakter van 
een communistische partij. 

De CPN was een van de eerste partijen in 

CPN
Europa die in de jaren zestig haar autonome 

en positie onderstreepte. In die periode kwamen 
autonomie ernstige tegenstellingen aan het daglicht bin-

nen de internationale communistische bewe-
ging en vooral tussen socialistische staten, 
met name tussen de Sowjet-Unie en de Chi-
nese Volksrepubliek. Er voltrok zich een 
buitengewoon schadelijke en met de commu-
nistische ideeën strijdige praktijk van inmen-
ging in andere partijen, waarbij gepoogd 
werd medestanders te werven. Dit heeft in 
vele gevallen scheuring van partijen tot ge-
volg gehad, bij volledige negering van de 
verantwoordelijkheid die elke communisti-
sche partij draagt ten opzichte van het eigen 
volk. 

Onze partij heeft geweigerd zich tot werktuig 
te laten maken of zich te laten scheuren ten 
gunste van overwegingen van partijen uit 
socialistische landen. In de jaren zeventig 
groeide bij een reeks van communistische 
partijen de behoefte om duidelijk hun auto-
nomie te onderstrepen en vast te leggen dat 
communistische partijen uitsluitend verant-
woording schuldig zijn aan de arbeidersklas-
se en de bevolking in het eigen land. Dit is 
uiteindelijk zo geformuleerd op de Berlijnse 
conferentie van Europese communistische 
partijen in 1976. 

De CPN wordt in haar betrekkingen met 

Betrekkingen 
communistische en progressieve partijen ge- 
leid door de volgende overwegingen: 

met 1. De internationale strijd voor de vrede en 

andere 
tegen het imperialisme vereist bondgenoot- 
schappelijk optreden en vooral ook coördina- 

partijen  tie  van krachten van communistische partij- 

2. Er moet van worden uitgegaan dat elke 
communistische partij autonoom is. Elke 
communistische partij heeft een eigen verant- 
woordelijkheid om met positief gerichte 
ideeën de in de internationale communisti- 
sche beweging heersende crisis van dogma- 
tisch denken en dogmatisch handelen te bo- 
ven te komen. 
3. Bij het tot stand komen van een bondge- 
nootschap is het niet voldoende zich te beper- 
ken tot communistische en arbeiderspartijen. 
De CPN verklaart zich bereid zowel op 
nationale als op internationale schaal te 
komen tot diepgaande samenwerking met 
sociaal-democratische, socialistische en an- 
dere progressieve partijen en groeperingen 
om de gevaren van deze tijd te keren. Zoals de 
houding ten opzichte van oorlogvoerende 
kapitalistische mogendheden in de periode 
1914-1918 de oorzaak was van de scheuring 
van de arbeidersbeweging op internationale 
en nationale schaal, zo moet nu de dreiging 
van een allesvernietigende atoomoorlog aan- 
leiding zijn breuken te overbruggen door 
dialoog en gemeenschappelijk optreden. 

4. Evenzeer is een versterking van de relaties 
met de progressieve krachten, partijen en 
bewegingen in de derde wereld noodzakelijk. 
5. De CPN gaat uit van de vaststelling dat de 
internationale communistische beweging 
verscheiden is en ook niet anders kan zijn, 
gezien haar wereldomvattend karakter. Het 
niet willen erkennen van de problemen die 
daaruit voortvloeien, heeft in de afgelopen 
periode geleid tot scherpe botsingen. Een 
oppervlakkige voorstelling van de groei van 
de internationale communistische beweging, 
waarbij voorbijgegaan wordt aan de diversi-
teit en de enorme vraagstukken die deze met 
zich brengt, leidt tot verstarringen, tot on-
werkelijke beoordelingen en vervreemding 
van de verhouding van partijen tot de eigen 
bevolking. 

Thans is het punt genaderd dat ofwel deze 

Drastische 
problemen in alle ernst worden behandeld 
ofwel dat de internationale communistische 

verandering beweging of delen daarvan door een passieve 

nodig 
houding in een aftakelend proces terecht 
komen. Een drastische verandering is moge- 
lijk en nodig. Elke communistische partij 
heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. 
De keuze is: of zelf het initiatief nemen tot 
vernieuwing of door de gebeurtenissen over- 
spoeld worden en als non-valeur terzijde te 
worden geschoven. In elk geval kiezen wij 
voor vernieuwing. 

De ontwikkeling van de maatschappij wordt 

Kapitalisme 
onder het kapitalisme beheerst door uitbui- 
ting en onderdrukking, planloosheid en ver- 

en  spilling.  De onderwerping van de produktie- 

monopolies 
krachten aan het kapitaalsbelang leidt tot 
economische crises, met aan de ene zijde 
wildgroei van waren en kapitaal en ander- 
zijds dalend levenspeil voor de massa van de 
bevolking en werkloosheid, gepaard met 
scherpe botsingen op de afzetmarkten. In de 
concurrentiestrijd wordt een verscherpte uit- 
buiting teweeggebracht met toepassing van 
steeds modernere technieken en produktie~  
systemen. 
De monopolies, die in de loop van de kapita- 
listische ontwikkeling zijn ontstaan, worden 
van steeds grotere omvang. Hun macht be- 
perkt zich niet tot één land, maar wordt van  
multi-nationale aard. Deze giganten in de 
industrie, in de handel en in het bankwezen 
onttrekken zich aan elke vorm van democra- 
tische controle en ontzeggen de werkers elk 
beslissingsrecht. Zij gebruiken het doorslag- 
gevende machtsmiddel in het kapitalistische 
systeem, het bezit van produktiemiddelen en 
kapitaal. Zij nemen beslissende posities in de 
economie in en oefenen van daaruit een 
overheersende invloed uit op de staat en de 
daarmee verbonden instellingen en organen 
en drukken hun stempel op het politieke 
leven. 
Hun machtsuitoefening en onderlinge strijd 
om markten, grondstoffen, invloedssferen 
voor het winstgevend beleggen van kapitaal, 
roepen ongekende problemen op, zonder dat 
deze in het belang van de maatschappij 
worden opgelost. Verstoord zijn de verhou- 
dingen tussen mens en natuur, zoals blijkt uit 
de ecologische en grondstoffencrises; tussen 
de mens en zijn directe omgeving, zoals blijkt 



uit de problemen rond het wonen, het vervoer 
en de recreatie; tussen de mensen onderling, 
zoals blijkt uit de problemen van de cultuur, 
de ethiek en het persoonlijke leven. Het 
optreden van de grote kapitaaismachten leidt 
tot verspilling van maatschappelijke rijkdom 
en tot het opdringen van consumptiepatronen 
die bepaald worden door ondernemersbelang 
en winsthonger. Het gaat samen met het 
plunderen van de niet-industrieel ontwikkel-
de landen, waar honger, ziekte en gebrek 
heersen. 

Bovenal wekt dit alle grenzen overschrijden-
de machtsstreven bij voortduring gevaren op 
voor de vrede. Het leidt tot een bewapenings- 

ewupenings spiraal, die een neerwaartse druk op het 
levenspeil uitoefent en de democratische 

spiraal rechten aantast. De wapentechnologie leidt 
tot steeds gruwelijker massa-
vernietigingswapens, waarmee alle menselijk 
leven op aarde vernietigd kan worden. 
Deze ongebreidelde en mensonwaardige be-
wapening is als een voortwoekerend kanker-
gezwel, dat de verhouding tussen de staten 
vergiftigt, een ongelooflijke druk uitoefent op 
het leven van de mensen en tot pessimistische 
toekomstvisies leidt. 

Het feit dat het militair-industriële complex 
in de kapitalistische landen voortdurend 
nieuwe aanzetten geeft tot opvoering van de 
bewapening maakt duidelijk dat de strijd van 
de democratische krachten in deze landen 
voor de vrede van doorslaggevende betekenis 
is. 

Het gaat daarbij om de strijd tegen de wortels 
van het kwaad. 
De bewapeningswedloop heeft geleid tot een 
verscherping van de verhoudingen tussen 
staten en statengroeperingen met een ver-
schillend maatschappelijk stelsel. 
In de periode van de koude oorlog heeft de 
wereld herhaaldelijk aan de rand van een 
hete oorlog gebalanceerd. Er moet rekening 
mee worden gehouden dat bij het voortduren 
van de bewapening en het opvoeren van de 
internationale spanningen een dergelijke si-
tuatie terugkeert. 

De bewapening heeft eveneens de relaties 
tussen  staten met een zelfde maatschappelijk 

dingen stelsel nadelig beïnvloed. Wat de verhoudin- 

isse gen tussen kapitalistische landen betreft is 
dit niet verwonderlijk; zij zijn het strijdtoneel 

kapitalistische van imperialistische intriges en tegenstellin- 

stten gen, waarbij grote internationale kapitaals-
belangen als concurrenten tegenover elkaar 
staan in gebieden waar reeds tot op explosie-
ve hoogte wapens zijn opgehoopt. Conflicten 
kunnen daardoor onvoorzien tot gewapende 
botsingen leiden. 

_______________ Van andere aard, doch evenzeer verontrus-
tend, is het feit dat tussen socialistische 

Verhoudingen landen de spanningen zijn toegenomen. Dif- 

tussen ferentiaties die voortvloeien uit historisch 
verschillende posities en ontwikkelingen en 

socialistische uit de noodzaak verschillende wegen te be~  

staten gaan, vormen de grondslag waarop conflicten 
tussen verschillende socialistische staten zich 
voordoen. De opgevoerde bewapening en de 
daarbij opgetreden blokvorming uit wereld-
strategische overwegingen oefenen zeer nega-
tieve invloed uit op de verhoudingen tussen 
socialistische landen en verhitten de conflic-
ten die tot dramatische hoogten kunnen stij-
gen. Dit heeft zelfs geleid tot gewapende  

botsingen en militaire operaties. Zulke ver-
schijnselen hebben tot gevolg dat de interna-
tionale spanningen toenemen. De deelname 
aan de bewapeningswedloop oefent een rem-
mende invloed uit op de economische ontwik-
keling van de socialistische landen en op de 
noodzakelijke vernieuwing, uitbreiding van 
de democratie en de daarmee verbonden 
persoonlijke vrijheden. 
De landen van de derde wereld zijn de meest 

Bewapening 
directe slachtoffers van de bewapeningspoli- 
tiek. 

en derde Honderden miljoenen worden gedwongen 

wereld 
voort te leven in bittere armoede, honger en 
uitzichtloosheid, terwijl astronomische be- 
dragen worden verslingerd aan wapens. Be- 
vrijdingsbewegingen zijn bestreden met wa- 
pens die in het kader van de internationale 
bewapeningswedloop zijn ontwikkeld. Deze 
worden niet zelden op hun effect beproefd in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Naar de 
mening van de CPN moet de onderlinge 
solidariteit tussen de strijders in de ontwik- 
kelde kapitalistische landen en in de landen 
van de derde wereld met grote daadkracht 
versterkt worden als van essentiële betekenis 
voor de wereldvrede. 

Geen vredelievend mens kan zich in deze tijd 

k•fliituire 
onttrekken aan de vraag hoe een uitweg 
gevonden moet worden uit de bewapenings- 

blokken spiraal. 

ongedaan 
De strijd voor de vrede kan niet gewonnen 
worden door uitsluitend militaire machtsver- 

maken houdingen in de wereld, tussen de blokken en 
de machtigste mogendheden daarin, in over- 
weging te nemen. 
Als in dit kader gesprokenwordt over machts- 
evenwicht en het handhaven van de status- 
quo, dan is dit van belang voor zover het 
afspraken tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie tot regeling en beheersing van 
bewapening en conflicten betreft, alhoewel 
dit nog geen garantie is voor vermindering 
van de bewapening die vereist is voor een 
duurzame vrede. 
Dergelijke afspraken dienen echter uit te 
gaan van erkenning van de autonomie en 
nationale integriteit van landen en van de 
vrijheid van keuze van maatschappelijke 
stelsels en maatschappelijke veranderingen. 
Elke andere opvatting van handhaving van 
de status-quo zou de volken van de derde 
wereld als het ware vastpinnen op hun huidi- 
ge positie. Ze zou de werkers in de industrieel 
ontwikkelde kapitalistische landen dwingen 
hun activiteit te beperken tot de enge marges 
die het kapitalisme hun wenst toe te staan. Ze 
zou elke vernieuwingsbeweging in socialisti- 
sche landen onder zware druk plaatsen,  on- 
derde druk van de noodzaak een ,,geharnast 
antwoord" te geven aan de bewapeningsini- 
tiatieven van het imperialisme. 
Verstarde posities, die initiatieven en be- 
weeglijk optreden verhinderen, dienen te 
worden doorbroken. 
Eigen optreden van pactgebonden en niet- 
pactgebonden landen is.vereist, zonder on- 
derschikking van denken en handelen aan de 
blokvorming. 
Het voorkomen van oorlog vereist het zoeken 
naar een vreedzame regeling van alle geschil- 
len en van de grote wereldproblemen. 



De CPN bepleit in dit verband meer aandacht 
te besteden aan de Verenigde Naties als 

Ve renigde e trefpunt van alle staten en alle regeringen. 

Naties Een positief optreden van de Organisatie der 
Verenigde Naties kan tot stand komen, wan-
neer de bereidheid bij elk land afzonderlijk 
bestaat om met eigen verantwoordelijkheid 
en eigen inzicht op te treden. 
Het aantasten en afbreken van nationale 
onafhankelijkheid en het ondergeschikt ma-
ken van nationale belangen aan blokvorming, 
heeft de spanningen doen toenemen, de be-
wapening steeds grotere vormen gegeven en 
deze oncontroleerbaar gemaakt voor volken, 
parlementen en regeringen. 

Een eis van vrede is daarom: herstel van 

Nationale 
onafhankelijkheid, met zeggenschap over ei- 
gen land, eigen veiligheid, eigen landsverde- 

onafhunke- diging. 

hkheid 
Er moet koers gezet worden op uitbanning 
van geweld en dreiging met geweld in de 

vredeseis internationale betrekkingen, massavernieti- 
gingswapens moeten de wereld uit. 
Er moeten stappen worden ondernomen die 
leiden tot een dialoog tussen autonome staten 
om hun wederzijdse betrekkingen te plaatsen 
op de grondslag van vreedzame coëxistentie 
en niet-inmenging. 
De weg moet worden ingeslagen naar het 
ongedaan maken van de militaire blokken, 
waarbij eigen stappen van landen uit NAVO 
en Warschaupact van grote betekenis zullen 
zijn. 
Nederland, dat reeds zo'n belangrijke rol 
speelt, kan, uitgaande van de sterke en zich 
op grote schaal manifesterende vredeswil in 
ons land, een initiatiefnemende functie ver- 
vullen. 

ff 
_____________ De internationale gebeurtenissen hebben a1-

tijd een grote invloed uitgeoefend op de 
Nederland nationale politiek in ons land. 

en de NAVO Na de tweede wereldoorlog werd Nederland 
lid van het blok der NAVO-landen; in die tijd 
was de CPN de enige partij die zich daartegen 
verzette. Het gevolg van de steun vanuit 
Nederland aan de NAVO-politiek was dat 
ons land meegesleurd is in de bewapenings-
wedloop, aangezwengeld door Amerika en 
bevorderd door de in het kader van de NAVO 
herbewapende militaristische krachten in de 
Duitse Bondsrepubliek. Het kwalijkste as-
pect is dat Nederland betrokken is bij de 
atoombewapening; op ons grondgebied zijn 
Amerikaanse atoomwapens opgeslagen en 
delen van de strijdkrachten belast met 
atoomtaken. 

Is~  Pas aan het einde van de jaren zeventig is 

Vredesbewe- 
onder druk van een massale en brede vredes-
beweging een richting in de Nederlandse 

ging politiek losgestoten, die zich bewust is van d€ 
uit dit alles voortvloeiende gevaren en zich 

van eind daarvan wil bevrijden. 

zeventiger Tezamen met de politieke en militaire onder- 
geschiktheid in het kader van de NAVO werd 

jaren Nederland tevens economisch aan banden 
gelegd. De eerste stap op dit gebied was de 
deelname aan het Marshall-plan. Mede als 
gevolg daarvan verhevigde zich de greep van 
de monopolies en multinationale onderne- 
mingen op de economie en op het totale 
nationale gebeuren. 

De oprichting van de EEG diende de doelstel- 

De EEG 
lingen van de multinationals. Bovendien wer- 
den de kleine landen in Europa aan het gezag 
van de grote onderworpen. Deze opsluiting 
binnen de EEG is strijdig gebleken aan de 
nationale belangen van Nederland. De be- 
voogding die vanuit de EEG plaats heeft op 
alle terreinen van de economische en sociale 
politiek leidde tot vervaging van parlemen- 
tair-democratische rechten, ze ondermijnde 
de weerstand tegen de internationaal heer- 
sende crisis van het kapitalisme. Bedrijven en 
bedrijfstakken die voor de nationale econo- 
mie van vitale betekenis zijn, werden ver- 
waarloosd en weggedrukt. 

In de laatste decennia zijn de posities van de 

M t ac van 
machtigste gemonopoliseerde ondernemin- 
gen, in de industrie, de handel en het bank~- 

monoiolies wezen op ongebreidelde wijze versterkt. Zij 
U 

versterkt 
bouwden in ons land een ongekend sterk, 
eigen imperium op. Zonder enige terughou- 
dendheid hanteerden zij harde praktijken 
tegenover de arbeidersklasse, maakten zij 
voorheen zelfstandige groepen tot loonafhan- 
kelij ken en liquideerden zij de kleinere on- 
dernemers, middenstanders en boeren. Zo 
woekerden de kapitalistische investeringen, 
gericht op maximale uitbuiting van de gehele 
werkende bevolking, voort en hebben de 
monopolies een spoor gezet van vervuiling en 
milieuverpesting en zetten zij koers op roeke- 
loze avonturen met de atoomenergie. 

Deze machtsuitbreiding heeft geleid tot ont- 

Verzieking 
regeling en verzieking van het gehele maat- 
schappelijke leven. Dit kon nog worden geca- 

van moufleerd in de periode van langdurige hoog- 

maatschappe- 
conjunctuur; het onthulde zich in alle scherp-
te toen de crisis om zich heen greep. 

lijke Weliswaar heeft de arbeidersbeweging van de 
periode van hoogconjunctuur en extreem- 

leven hoge winsten gebruik gemaakt om belangrij- 
ke sociale en culturele verbeteringen af te 
dwingen, maar doelmatige, democratische 
controle en zeggenschap die onontbeerlijk 
is voor het handhaven en uitbouwen van de 
behaalde resultaten bleven achterwege. 
Parlementaire organen werden overvleugeld, 
democratische organisaties en bewegingen, 
verontruste mensen onmondig verklaard. Be- 
sluiten die van levensbelang zijn, zoals ten 
aanzien van ontwikkelingen in de atoomener- 
gie en de chemie, worden tot domein ver- 
klaard van door het kapitalisme geselecteerd 
technisch kader. 
Dit ging gepaard met het allengs invoeren 
van een systeem van ,,beschermend" geweld, 
zich uitend in militarisering van het politie- 
apparaat en intimidatie en indoctrinatie van 
de bevolking voor ,,recht en orde" met behulp 
van de massa-communicatiemiddelen. Ge- 
tracht wordt dit steeds meer binnensluipend 
geweld in de Nederlandse samenleving te 
rechtvaardigen en de bevolking daaraan te 
doen gewennen. 

NEEEM De CPN waarschuwt daar onophoudelijk 
tegen en roept op tot waakzaamheid tegen het 

Waakzaam- afglijden naar autoritaire methodes en syste- 

heid tegen men. Zij komt op voor de versterking van de 

afglijden 
democratische tegenkrachten. 

lIIuI. 



______________ Een ingrijpende richtingverandering in de 

Doel- 
Nederlandse politiek is noodzakelijk. Dit is 
slechts mogelijk op grondslag van democrati- 

stellingen sche machtsvorming in coalities die alle pro- 
gressieve, anti-monopolistische opvattingen 

VOfl en stromingen omvatten. 

democratische De eerste doelstellingen zouden naar de me- 
ning van de CPN kunnen zijn: 

mcht - 

vormrng het paal en perk stellen aan de bewape- 
ning; het weigeren deel te nemen aan 
atoombewapening; het verwijderen van 
atoomwapens van Nederlands grondge- 
bied; 

- een heroriëntatie van de buitenlandse Po- 
litiek van Nederland gericht op het vrij- 
maken van en op de duur uittreden uit de 
NAVO en het doorbreken van de beklem- 
ming die uitgaat van de EEG; 
het beëindigen van energieproduktie door 
atoomcentrales en daarop gerichte activi- 
teiten; 
het terugdringen van de macht van de 
monopolies door concrete maatregelen, ge- 
richt tegen hun overheersing van de par- 
lementaire en bestuurlijke organen in 
ons land. 

Dit vereist volhardend streven naar het tot 
stand brengen van een progressieve meerder-
heid en het opnemen van anti-
monopolistische krachten in bestuurlijke or-
ganen. Communisten die daarin hun plaats 
opeisen, zullen democratisch genomen be-
sluiten uitvoeren onder voorwaarde van op-
timale raadpleging van betrokkenen; 

het tot stand brengen van democratische 
controle op de technologische ontwikke-
ling, waarbij heel in het bijzonder een 
taak is weggelegd voor de vakbeweging en 
de vertegenwoordigende organen van de 
werknemers in de bedrijven. 
De mens mag niet ondergeschikt zijn aan 
de technologie, maar dient deze te beheer-
sen; 
het terugdringen van de macht van de 
monopolies vereist strijd voor uitbreiding 
van rechten en verdediging en verbetering 
van levenspeil, lonen en sociale voorzie-
ningen; 

- het verlenen van steun aan niet-
monopolistische bedrijven, aan midden-
standers en boeren, die voor een richting-
verandering in de Nederlandse economie 
onontbeerlijk zijn. 

Bij de beoordeling of deze doelstellingen voor 
de huidige tijd als reëel alternatief kunnen 
worden beschouwd, moet naast de nationale 
krachtsverhoudingen in ogenschouw worden 
genomen dat juist in een periode van zware 
crises de mogelijkheid aanwezig is om ge-
bruik te maken van de heftige tegenstellingen 
om te komen tot een eigen nationale politiek. 

Voor afzonderlijke landen kunnen plotselinge 
en onverwachte mogelijkheden ontstaan voor 
een richtingverandering. 

Voor het tot stand brengen van welke maat- 

Groei 
schappelijke verandering in progressieve zin 
dan ook is het optreden van de arbeiderskias- 

vn de se van doorslaggevend gewicht. 

Nederlandse 
De arbeidersklasse is tegelijkertijd met het 
industriële kapitalisme gevormd en heeft zich 

arbeiders- met de groei daarvan uitgebreid. Haar om- 

klasse 
vang neemt toe, omdat een steeds groter deel 
van de bevolking niet beschikt over moderne 
produktiemiddelen en gedwongen is de ar- 
beidskracht te verkopen. Dit vormt het wezen 
van kapitalistische onvrijheid en onderdruk- 
king, die voor vrouwen een tweevoudig karak- 
ter aanneemt, geldende zowel ten aanzien van 
de werkgever als ten opzichte van overgele- 
verde patriarchale verhoudingen. 

De samenstelling van de arbeidersklasse in 

Gelaagde 
Nederland als hoog ontwikkeld kapitalistisch 
land is complex. Ze kent een gelaagde struc- 

smen- tuur. Dit wordt nog gecompliceerd doordat 
honderdduizenden arbeiders in ons land uit 

stelling andere landen en gebieden afkomstig zijn. 
Het vaststellen van deze feitelijkheid bete- 
kent niet dat er bij het bestaan van verschil- 
lende lagen een verdeling zou zijn in belang- 
rijke en minder belangrijke lagen of dat het 
alleen zou gaan om een verdeling tussen 
hand- en hoofdarbeid. Verschillen binnen de 
arbeidersklasse ontstaan door de aard van de 
te verrichten arbeid en door de plaats die de 
werkgevende instantie binnen het huidige 
kapitalisme inneemt monopolies in indus- 
trie, handel en bankwezen, particuliere on- 
dernemers, overheid en semi-overheid. Ver- 
schillende lagen van de arbeidersklasse kun- 
nen zich naar hun optreden en naar hun 
bewustzijnsniveau in verschillend tempo ont- 
wikkelen. Dit brengt met zich mee dat bin- 
nen de arbeidersklasse wrijvingen kunnen 
bestaan, zowel in handelen als in denken. 
Gemeenschappelijk belang bestaat in optre- 
den tegen uitbuiting en onderdrukking en in 
vraagstukken van democratie en vrede. 
De groei van het industriële kapitalisme 
bracht met zich mee dat de klassenstrijd van 
de arbeiders het eerst vorm kreeg bij de in de 
directe produktie werkzame arbeiders. Bij- 
eengebracht in fabrieken en werkplaatsen, 
werkend onder dezelfde omstandigheden en 
op dezelfde wijze aan uitbuiting door het 
kapitaal onderworpen, ontwikkelden de ar- 
beiders onderlinge solidariteit, inzicht in de 
betekenis van organisatie en in de noodzaak 
om op te komen voor directe belangen alsook 
voor maatschappelijke veranderingen. 

De verandering in de samenstelling van de 

Nieuwe 
arbeidersklasse die sindsdien heeft plaatsge- 
vonden, maakt duidelijk dat nieuwe krachten 

krochten in de klassenstrijd zijn getreden. 

klassen in - 
Daarmee ontplooide zich de strijd van de 
arbeidersklasse over veel bredere terreinen; 

strijd de strijd om het levenspeil bestrijkt nu tevens 
het terrein van het onderwijs, de gezond- 
heidszorg, milieuvraagstukken, huisvesting 
en zelfs wetenschappelijke en culturele ge- 
bieden. Deze verbreding wordt bevorderd 
door de vrouwenbevrijdingsstrijd die ver- 
nieuwende ideeën toevoegt in de strijd tegen 
onderdrukking. 



De opstuwende rol die deze of gene laag van 
de arbeidersklasse in haar breedste samen-
stelling vervult, kan niet worden ontleend 
aan overwegingen van historische of nume-
rieke aard. Gebleken is dat lagen van niet in 
de directe materiële produktie werkzamen een 
inspirerende en uitstralende werking op an-
dere delen van de arbeidersklasse kunnen 
uitoefenen. 
Dit is bijvoorbeeld in ons land gebleken met 
de bewegingen onder studenten, in het onder-
wijs, van werkers in de gezondheidszorg. 
Ook onder de werkers in overheids- en semi-
overheidsdienst bestaan grote differentiaties. 
Er zijn ambtenaren die vooral belast zijn met 
repressieve staatsfuncties; anderen ontplooi-
en in hun werkzaamheden sterk socialiseren-
de elementen, zodat zij in strijd komen te 
staan met dat deel van het overheidsapparaat 
dat het kapitalistische systeem wil behouden 
en stabiliseren. Daaruit ontstaat een hard-
heid in confrontatie die elk gepraat over 
,,zachte" sectoren van de arbeidersklasse tot 
een fabel maakt. 
Een nuchtere analyse van de samenstelling 
van de arbeidersklasse in haar breedste vorm 
is volstrekt noodzakelijk. Deze is vereist om 
de partij in staat te stellen haar rol te 
vervullen om de werkers te brengen tot het 
inzicht in hun werkelijke positie, tot klasse-
bewustzijn en tot socialistisch bewustzijn. In 
strijd voor vooruitgang hebben de verschil-
lende lagen van de arbeidersklasse elkaar 
volstrekt nodig. Er mogen geen elkaar aisto-
tende prioriteiten gelden. De CPN streeft 
naar eenheid van de gehele arbeidersklasse 
en naar coördinatie in de strijd voor progres-
sieve, democratische en socialistische doel-
einden. 

De Nederlandse arbeidersbeweging kent een 
politieke diversiteit. Als gesproken wordt 

Politieke over de noodzaak van eenheid, dan kan deze 

diversiteit niet anders zijn dan een eenheid in verschei- 
denheid, waarbij verschillen die voortvloeien 

van de uit deze diversiteit overbrugd moeten wor- 

arbeiders Dit houdt in dat het bestaan van verschillen- 
beweging de stromingen in de Nederlandse arbeiders- 

beweging niet uitsluitend beoordeeld mag 
worden tegen de achtergrond van scheurin- 
gen en splitsingen. Een opvatting in die zin 
vervreemdt potentiële coalitiegenoten van el- 
kaar, verscherpt de onderlinge verhoudingen 
en kan zelfs tot nieuwe scheuringen leiden. 
Bij zo'n benadering zou het vraagstuk van de 
eenheid uitsluitend behandeld kunnen wor- 
den uit een visie die de opheffing van andere 
partijen als vereist ziet. Een dergelijke stel- 
lingname is de CPN in het verleden niet 
vreemd geweest. 
Uitgaande van de ernst van de situatie en van 
het bestaan van samenvallende doelstellingen 
en opvattingen moet gestreefd worden naar 
gemeenschappelijk optreden bij erkenning 
van het voortbestaan van de verschillende 
partijen van de arbeidersbeweging. In deze 
diversiteit van partijen komt het bestaan van 
verschillende stromingen in de arbeidersbe- 
weging tot uitdrukking. Er zijn sociaal- 
democratische opvattingen, pacifistische, ra- 
dicale en er zijn communistische opvattingen. 
Bij acceptatie van dit gegeven wil de CPN de 
weg inslaan naar vereniging in optreden en 
progressieve machtsvorming. Open debat is 
daartoe noodzakelijk. Dan kan duidelijk 
worden op welke punten gemeenschappelijke 
opvattingen bestaan en waarover van mening 
wordt verschild. 

Vanuit die visie zegt de CPN: geschilpunten 
mogen geen breekpunten zijn. 

Geschilpunten Zo'n overweging maakt het mogelijk aan deze 

geen tijd beantwoordende uitgangspunten te be-
palen om te komen tot herenigende initiatie-

breekpunten ven. 
De schuldvraag ten aanzien van breuken uit 
het verleden is historisch gezien interessant, 
maar nooit mag deze voor de toekomst nood-
zakelijke stappen verhinderen. 

_______________Er zijn vooral in de laatste jaren nieuwe 

CPN en 
democratische en emancipatorische bewegin- 
gen ontstaan, die een ongekend brede omvang 

bewegingen aangenomen en de bestaande politieke patro- 
nen doorbroken hebben. Bewegingen als die 
voor bescherming van het milieu, tegen kern- 
centrales, tegen de woningnood zijn onstui- 
mig van aard. Ze gaan uit van de idee dat 
niet voortgeleefd kan en mag worden binnen 
verouderde structuren en krijgen daardoor 
revolutionaire vorm en inhoud. Te meer nog 
geldt dit voor de strijd voor vrouwenbevrij- 
ding. 
De CPN is van mening dat deze massale 
bewegingen voor progressieve, democrati- 
sche, vredelievende en sociale doeleinden in 
staat zijn om vernieuwende doorbraken tot 
stand te brengen en gevoelens van machte- 
loosheid te doorbreken. In actief optreden 
kunnen de mensen zich ontplooien en zich 
bevrijden uit de worgende greep die het 
kapitalisme met zijn indoctrinatie en mani- 
pulatie van de individu aanlegt. Communis- 
ten zijn overtuigde deelnemers aan deze be- 
wegingen. 

Gebleken is dat het voor hen die beschikken 

Oninecht 
over machtsapparaten, over geweldsmidde- 
len van velerlei aard, niet mogelijk is de 

van ontplooiing van deze bewegingen tegen te 

machts.- 
houden. Zij veroorzaken zelfs veranderingen 
binnen de machtsorganen. In het leger en bij 

apparaten rr 
de politie zijn opvattingen vrijgekomen die 
zich keren tegen de inzet van geweld en 
aansluiten bij democratische en vredelieven- 
de doelstellingen. Het binnendringen en het 
winnen van overtuigingskracht van nieuwe 
ideeën zowel in het onderwijs als in de 
massa-communicatiemiddelen is onweer- 
staanbaar. 

De CPN wil zich voor de doelstellingen van 

Bewegingen 
progressieve bewegingen inzetten. Zij verzet 
zich tegen ideeën om ze te kanaliseren, te 

autonoom dirigeren of te manipuleren. Zij hebben een 
autonoom karakter. 
Het bereiken van resultaten vereist dat de 
doelstellingen een politieke realisering krij- 
gen. Daarbij moeten de politieke partijen van 
de arbeidersbeweging een belangrijke rol 
vervullen, omdat het in het parlementair- 
democratische stelsel in grote mate van hun 
stellingname afhangt in welke mate dit zal 
geschieden. Wanneer de politieke partijen 
van de arbeidersbeweging zich distantiëren 
van de progressieve massaal gevoerde acties, 
komt de verwerkelijking van deze doelstellin- 
gen in gevaar en wordt de parlementaire 
democratie als zodanig geschaad. 



MENWW 
De CPN heeft sterke banden van solidariteit 

Band 
met deze progressieve bewegingen. Zij kan 
zich echter niet beperken tot één beweging, 

met noch kan zij een optelsom zijn van alle 
bewegingen. Wel kan zij als een verbindende 

bewegingen kracht optreden daar deze in hun vernieu-
wingsdrang gelijkgericht zijn en bovendien 
met elkaar macht kunnen opbrengen om deze 
tot gelding te brengen. Een bewustwordings-
proces, leidende tot coördinatie van krachten 
om maatschappelijke veranderingen tot 
stand te brengen is onontbeerlijk. 

De CPN bepaalt haar optreden zelfstandig, 

CPN 
uitgaande van haar eigen opvattingen en 
program en haar inzicht in de politieke 

bepaalt krachtsverhoudingen en de daaruit voort- 
vloeiende mogelijkheden. Zij legt daarvoor 

optreden verantwoording af aan de werkende bevol- 

zelfstandi"  king  van ons land, aan haar kiezers. 
De bewegingen hebben hun eigen verant- 
woordelijkheid; zij behoeven zich niet te 
laten binden door compromissen, die tot 
stand komen op grond van de politieke 
krachtsverhoudingen van een bepaald mo- 
ment. Deze krachtsverhoudingen kunnen zich 
immers in een later stadium als gevolg van 
voortgaande actie verder ten gunste verande- 
ren. 
Dit is de dynamiek die voortspruit uit de 
democratische bewegingen als verrijkende en 
inspirerende kracht in de parlementaire de- 
mocratie. 

v 111 
De socialistische omvorming van de maat- 
schappij is revolutionair van aard. Dit bete-

ijemocrhschekent  niet dat ze voltrokken wordt op een 

nti-monopo- moment van plotselinge omwenteling. Er is 
sprake van een proces, waarvan de tijdsduur 

lishsche niet uitsluitend bepaald wordt door de strij- 

mcht ders voor het socialisme. Vereist is een beslis- 
sende verandering in de krachtsverhoudingen 

vormmg tussen voor- en tegenstanders van het socia- 
lisme. Voorwaarde voor deze verandering is 
een democratische machtsvorming, die zich 
tot doel stelt de macht van het grote kapitaal 
terug te dringen en de democratie uit te 
breiden. Veranderingen en hervormingen in 
anti-monopolistische zin zijn onderdeel van 
de strijd voor het socialisme. De CPN streeft 
naar het tot stand brengen van een coalitie 
van progressieve krachten tegenover de mo- 
nopolies. Partijen, maatschappelijke organi- 
saties, vernieuwende bewegingen,  alien  die 
een verandering van de maatschappij in de 
richting van socialisme willen bereiken, kun-
nen hun idealen slechts verwezenlijken door 
samen te gaan, in respect voor elkaars identi-
teit en standpunten. Geen van de coalitie-
genoten kan pretenderen de omvorming van 
de Nederlandse samenleving alléén te kunnen 
volbrengen. 

Er is in de arbeidersbeweging reeds brede 
overeenstemming over de noodzaak de macht 

Fasen van de monopolies terug te dringen en zeg- 

en genschap en beslissingsrecht voor de 
werkende bevolking tot stand te brengen. Het 

etappes afdwingen van fundamentele veranderingen 
zal fasen kennen en etappegewijs plaatsvin-
den. De CPN acht de strijd daartoe met zijn 
diverse fasen, waarin progressieve krachten 
voor concrete en reëel te verwezenlijken 
doelen samengaan en compromissen sluiten, 
volstrekt noodzakelijk en voorwaarde om  

gemeenschappelijk de overgang te voltrekken 
naar een socialistisch Nederland. 
Het consolideren en vastleggen van de resul-
taten die in de verschillende etappes worden 
behaald, dient te geschieden door besluiten 
van de volksvertegenwoordiging, waartoe een 
progressieve meerderheid moet zijn tot stand 
gebracht. 
De idee van de coalitievorming omvat aldus 
zowel de vereniging van de progressieve 
krachten buiten het parlement als in het 
parlement. 

De CPN staat in haar optreden voor maat-
schappelijke veranderingen en voor socialis-

Ftm1ementr me de parlementair-democratische weg voor. 

democratische Zij komt op voor de versterking van de 
democratische instellingen en de uitbreiding 

weg van hun bevoegdheden. Zij wil de parlemen-
taire democratie in ons land bevrijden van de 
ketenen die aangelegd zijn door de krachten 
van het grote kapitaal. Het gevaar van een 
overheersing van de parlementaire democra-
tie door zulke krachten is, dat deze zich 
vervreemdt van de belangen van de bevolking 
en de progressieve volksvertegenwoordigers 
worden belemmerd in hun werk. 
Verkiezingen zijn een wezenlijk onderdeel 
van het functioneren van de parlementaire 
democratie. Het klimaat waarin deze plaats 
hebben, dient beschermd te worden tegen 
manipulaties, in het bijzonder door middel 
van de massa-communicatiemiddelen, en er 
moet een einde worden gemaakt aan de 
discriminatie, waaraan vooral progressieve 
partijen bloot staan. In deze geest zal het 
kiesstelsel van evenredige vertegenwoordi-
ging beschermd moeten worden. 
De CPN beschouwt het als een consequentie 
van haar coalitie-politiek dat - ook etappe-
gewijs -gestreefd wordt naar het samen-
gaan van progressieve partijen bij verkiezin-
gen. Dit samengaan kan verschillende vor-
men aannemen en zal aan kracht en inhoud 
winnen naarmate het steunt op en ervarin-
gen verwerkt van het gemeenschappelijk op-
treden in acties en bewegingen, in de vakbe-
weging en in andere maatschappelijke orga-
nisaties. 

Progressieve machtsvorming zal, naar de me- 

Vredesstrijd 
ning van de CPN, enkele fundamentele doel-
stellingen moeten hebben. Voorop staat daar- 

mkt  bij de strijd voor de vrede. Op dit gebied zijn 
in ons land reeds belangrijke resultaten be- 

richting- haald en ervaringen verzameld, zowel in het 

verandering samengaan in actie als op parlementair ni- 
veau. De vredesstrijd heeft het bewijs gele- 

mogelijk verd dat het mogelijk is een richtingverande- 
ring in de Nederlandse politiek te bewerk- 
stelligen; in dit voor de toekomst van ons land 
beslissende vraagstuk bleek het mogelijk een 
meerderheid te vormen voor een progressief 
doel door verstarde opstellingen van partijen 
en oude schema's te doorbreken. De verdere 
ontwikkeling van de vredesstrijd is nodig om 
de richtingverandering in de Nederlandse 
politiek te bevestigen en het perspectief van 
een vreedzame toekomst te openen. Dit zal 
een bezielend effect hebben op de ontplooiing 
van het gehele politieke en maatschappelijke 
leven. 

Op concrete wijze moet uitdrukking gegeven 
worden aan het verlangen naar democrati-

Democritzsche sche vernieuwing. Dit verlangen manifesteert 

vernieuwing zich in verzet tegen de aantasting, uitholling 
en ondergraving van de democratische rech- 
ten en de ondermijning van vertegenwoordi- 
gende instellingen. De arbeidersklasse en de 



gehele democratische beweging komen in 
botsing met het streven van de monopolies 
naar autoritaire beperkingen van de demo--
cratie. Zij verlangen actieve betrokkenheid 
bij alle maatschappelijke beslissingen. Daar-
toe zijn vernieuwingen en hervormingen no-
dig, nieuwe vormen van bestuur, versterking 
van de lokale en regionale democratie, uit-
breiding van democratische rechten, zeggen-
schap en beslissingsmacht van de werkers op 
de bedrijven, deelneming aan de besluitvor-
ming door de betrokkenen in onderwijs, ge-
zondheidszorg, welzijn, democratisering van 
leger en politie. 
Nieuwe democratische inspraak- en beslis-
singsprocedures zijn nodig om de mensen in 
hun woon- en leefsituatie zeggenschap te 
geven. 
Zo kan de democratische besluitvor-
ming zich ontwikkelen in de richting van 
beslissingsmacht van de gemeenschap. 

In haar pleidooi voor democratische vernicu-
wing gaat de CPN uit van de Nederlandse 
grondwet, die de gelijkheid van,alle burgers 

Grondwet erkent, discriminatie in welke vorm dan ook 
afwijst en de belangrijkste grondrechten ga-
randeert, zoals gewetensvrijheid en vrijheid 
van godsdienst, vrijheid van onderwijs, brief-
geheim, vrijheid van meningsuiting, van ver-
gadering en vereniging. 
Het geheel van rechten en vrijheden, dat in de 
grondwet is neergelegd en daardoor wordt 
beschermd en gewaarborgd, zal, naarmate de 
democratische ontwikkeling voortschrijdt, 
moeten worden uitgebreid. Tot deze rechten 
dienen ook te behoren: het recht op arbeid, 
stakingsrecht, het recht op wonen, de be-
scherming van het privéleven tegen inbreu-
ken, de onschendbaarheid van het lichaam, 
rechtsbescherming tegen gedwongen psy-
chiatrische opname, de onvervreemdbaarheid 
van het staatsburgerschap. Tot de democrati-
sche rechten behoort het waarborgen van de 
vrijheid van kunst en wetenschap; de com-
munisten staan op het standpunt van de 
onafhankelijkheid van wetenschappelijk on-
derzoek en de vrijheid van schepping in de 
kunst. 
De CPN is voor de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak. Meer democratische controle 
van het parlement op het benoemen van 
rechters en doorbreking van de nu feitelijk 
bestaande sociale en politieke selectie voor de 
rechterlijke macht, zullen daartoe bijdragen. 
Overeenkomstig de grondwet dient de krijgs-
macht die hoofdzakelijk uit dienstplichti-
gen moet bestaan zich te bepalen tot de 
handhaving van de nationale onafhankelijk-
heid en verdediging van het grondgebied. De 
democratische controle op leger en politie 
moet worden versterkt. De CPN is tegen elke 
geheime dienst en verlangt opheffing van de 
BVD. 
Uit de democratische beginselen van de CPN 
vloeit voort dat zij erfelijke staatsfuncties als 
een anachronisme beschouwt. Een constitu-
tionele monarchie, die zich volstrekt binnen 
de grondwet beweegt, behoeft geen beletsel te 
zijn voor democratische vernieuwing van de 
maatschappij, anti-monopolistische hervor-
mingen en overgang naar een socialistische 
maatschappij; in het kader van deze maat-
schappijvernieuwing streeft de CPN van haar 
kant naar een democratische republiek, 
waarover naar haar mening eerst een brede 
overeenstemming tussen verschillende le-
vensbeschouwelijke en politieke stromingen 
moet bestaan, steunend op een eenheid van  

opvatting binnen de overgrote meerderheid 
van de bevolking. 

De strijd voor maatschappelijke verandering 

D I' iT richt 
e zich tegen uitbuiting en onderdrukking 

in elke vorm. Dit is ook de inzet van de 
en de vrouwenbevrijdingsstrijd, die zich keert te- 

gen onderdrukking van de vrouw in het 
vrouwen- maatschappelijke leven en in het persoonlijke 

bevriidintis- leven. Onderdrukking op grond van sekse is 
even verwerpelijk als elke andere vorm van 

strijd onderdrukking en discriminatie. De bestrij- 
ding daarvan is niet alleen een aangelegen- 
heid van vrouwen, maar is een zaak van de 
gehele arbeidersbeweging. 
Van groot gewicht is dat de moderne feminis- 
tische beweging zich niet alleen laat gelden 
als protestbeweging maar zich in toenemende 
mate manifesteert als een alomvattende 
maatschappelijk vernieuwende beweging. Ze 
is als zodanig een autonome revolutionaire 
factor in de totale bevrijdingsbeweging. De 
feministische beweging brengt voor de toe- 
komst bepalende nieuwe eisen en verwach- 
tingen naar voren, gericht op het doorbreken 
van zowel kapitalistische onderdrukking als 
van tegen de vrouw als persoon gerichte 
patriarchale onderdrukking. 

Het gaat om 

- beëindiging van de arbeidsverdeling naar 
sekse; 
het recht op eigen status en individuele 
zelfontplooiing; het teniet-doen van be-
schikkingsmacht van de man over de 
arbeidskracht van de vrouw; 
het teniet doen van bepalingen en opvat-
tingen, die de vrouw in een afhankelijke, 
gediscrimineerde toestand houden, met 
name door patriarchale structuren; 
zelfbeschikkingsrecht van de vrouw over 
haar lichaam, seksualiteit en vruchtbaar-
heid. Dat behelst: 
uitbanning van seksuele onderdrukking en 
geweld, zowel bij de wet als door het 
uitdragen van de zijde van de arbeiders-
beweging van menswaardige bewustzijns-
normen; 
een wettelijke regeling inzake abortus die 
uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van 
de vrouw; 

- het scheppen van maatschappelijke voor-
waarden die een keuze voor het moeder-
schap mogelijknaken en de vrouw in 
haar arbeid en woonomgeving bescher-
men tegen invloeden die deze keuze in 
gevaar brengen. 

De emancipatie van de vrouw verandert de 
maatschappij, maatschappelijke organisaties 
en het persoonlijke leven. De vrouwenbevrij-
dingsstrijd is een integraal deel van de strijd 
voor de ontplooiing van de menselijke waar-
digheid en individualiteit en van de strijd 
voor vrijheid, voor maatschappelijke veran-
deringen en voor socialisme een socialisme 
dat aan de doelstellingen van de vrouwenbe-
vrijdingsstrijd gestalte moet geven. 

Het socialisme in Nederland zal niet per 
definitie en als vanzelfsprekend de eisen van 
het moderne feminisme realiseren. Ook onder 
socialistische verhoudingen zal gewaakt 
moeten worden tegen voortzetting van seksis-
tische onderdrukking en discriminatie. Daar-
om zal in de socialistische staat door wetge-
ving ondubbelzinnig de zijde moeten worden 
gekozen van de vrouwenbevrij ding. 



INIERIM De door diepe crises gekenmerkte kapitalisti- 

AUerntieven 
sche maatschappij stelt de arbeidersbewe-
ging voor de essentiële taak in vraagstukken 

en zoals werkloosheid, levenspeil, nieuwe tech- 

realistische 
niek en herstructurering van de economie 
eigen doelstellingen en prioriteiten te formu- 

Irnsormtie leren. 
De CPN rekent het tot haar taak actief deel te 
nemen aan het tot stand brengen van alterna- 
tieven die kunnen leiden tot een wezenlijke 
richtingverandering. Zulke alternatieven, die 
de belangenstrijd van de werkende bevolking 
een nieuwe dimensie geven, nemen de be- 
staande maatschappelijke verhoudingen als 
uitgangspunt, niet als eindpunt. Waar zij 
botsen op de grenzen die door kapitalistische 
verhoudingen worden gesteld, dient zich de 
noodzaak aan de bestaande machts- en eigen- 
domsverhoudingen te doorbreken. Er is een 
onderlinge samenhang tussen strijd voor de 
verdediging van de belangen en optreden 
voor realistische transformaties, die nodig 
zijn voor het overgaan naar socialistische 
verhoudingen. 
De strijd om loon en levenspeil in de breedste 
zin, het samenbinden van belangen en het 
formuleren van sociale eisen en doelstellin- 
gen schept voorwaarden voor democratische 
machtsontplooiing en voor het doorbreken 
van bestaande structuren. Het nog onder 
kapitalistische verhoudingen afdwingen van 
democratische hervormingen schept betere 
voorwaarden om materiële en immateriële 
belangen van de bevolking te realiseren. 
Een proces van maatschappelijke hervorming 
dat monopolistische macht aantast, kan de 
noodzaak van materiële offers met zich bren- 
gen. Waar de verbinding met het doel buiten 
twijfel staat en de legitieme belangen van 
kwetsbare groepen in acht genomen worden, 
zijn de communisten bereid dit te aanvaar- 
den. 
De noodzaak van een breuk met de kapitalis- 
tische structuren vloeit voort uit het onver- 
mogen om bij handhaving daarvan oplossin- 
gen te bieden voor de immens grote vraag- 
stukken waarvoor de mensheid staat. Het 
kapitalistische stelsel is niet in staat de 
produktieve vermogens van menselijke en 
materiële aard te benutten voor welvaart, 
werkgelegenheid en sociale zekerheid, en een 
einde te maken aan de verspilling van grond- 
stoffen en het bederf van het milieu. Daarom 
is het socialisme noodzakelijk. 

De overgang naar een socialistische economie  
zal een fase-gewijze verandering van de  so- 

Overgang ciaal-economische verhoudingen en produk-
tiewijze kennen. Van fundamentele betekenis 

naar 
soci1istische 

daarbij is het optreden tegen ondemocrati-
sche verhoudingen en het verwerven van 
nieuwe machtsposities en beslissingsrechten 

economie 
se ewis 

van de werkende bevolking. Dit baant de weg 
voor democratisering op sociaal-economisch 
terrein. 
Een overgang naar socialistische economi-
sche verhoudingen langs de weg van demo- 
cratisering, van uitbouw van bevoegdheden 
van democratische organen, betekent dat 
zekere tijd kapitalistische en socialistische 
produktiewijze naast elkaar bestaan. Bi] een 
brede overeenstemming onder de bevolking 
over de noodzaak van tegen de macht van het 
grote kapitaal gerichte veranderingen moeten 

elementen van socialisatie worden veroverd 
en versterkt. 
Socialisatie is democratische maatschappe-
lijke controle op en besluitvorming over be-
langrijke economische maatregelen, de aan-
wending van de grote produktiemiddelen en 
de verdeling van de inkomens. Het betekent 
een doorbreken van de monopolistische 
macht van grote bezitters en kapitaalgroepen 
ten einde de produktie te kunnen afstemmen 
op maatschappelijke behoeften in plaats van 
op winstbelangen. Het doorbreekt de particu-
liere toeëigening en besteding van winst. 

Deze richtingverandering houdt in het tot 
stand brengen van programmering van de 

Economische economie. Dat is het invoeren van methoden 

sturing en van sturing onder parlementaire zeggenschap 
om de ontwikkeling van de economie te 

parlementaire oriënteren. Het vereist dat de ondernemingen 

zeggenschap 
gebonden worden aan voorwaarden met be- 
trekking tot investeringen, aanwending van 
financiële middelen, prijsvorming en techni- 
sche aspecten van de produktie. Zulk een 
programmering is een voorstadium van plan- 
matige ontwikkeling. 

Democratisering van de economie betekent 
het teniet doen van autocratische vormen van 

Democrtise- beheer en bestuur en het realiseren van 
medezeggenschap en beslissingsrecht door de 

ring in het bedrijf werkzame gekozen vertegen- 
vn de woordiging, als een onder Nederlandse ver- 

houdingen tot stand te brengen arbeiderszelf- 
economie bestuur. 

Bij dergelijke anti-monopolistische verande- 
ringen ontstaat een belangenovereenstem- 
ming met boeren, middenstanders en onder- 
nemers die zich niet primair richten op macht 
en vergroting daarvan, op uitbuiting en on- 
derwerping maar wel op een eigen particulie- 
re inbreng in het sociaal-economische leven. 

De doelstellingen die de CPN in de strijd voor 
een socialistische economie in Nederland ter 

Doelstellingen bespreking wil stellen, omvatten: 

in strijd - volledige en volwaardige werkgelegen- 
heid, een gelijkwaardige positie van vrou- 

voor een wen en mannen; 

socialistische een verdeling van inkomens die privileges 
uitbant en gericht is op een behoeftenbe- 

economie vrediging, waarvan de normen niet be- 
paald worden door commerciële belangen 
en die gericht is op vrije sociale en cultu- 
rele ontplooiing; 

- verbetering van de sociale zekerheid en 
realisering van het recht op een zelf stan- 
dig bestaan voor allen; 
verkorting van de arbeidsdag, die bij- 
draagt aan een gezonder arbeidsleven en 
een herverdeling van huishoudelijke ar- 
beid; 
sober en doelmatig gebruik van natuurlij- 
ke hulpbronnen en uitbannen van milieu- 
vervuilende en verspillende patronen van 
produktie en consumptie; de omvorming 
van militaire naar vredesproduktie en het 
afzien van de produktie van kernenergie; 

- veiligstelling van het recht op vrije en 
onafhankelijke vakorganisatie; 
alzijdige internationale economische be- 
trekkingen; uitbreiding van relaties met 
landen die zich ontworstelen aan neo- 
koloniale onderdrukking en uitbuiting, 
waarbij gevoelens van solidariteit in 
praktische hulp tot uiting moeten komen. 



EEMMEEM Het socialisme in Nederland zal het maat- 

Socialisme in 
schappelijk bezit van de voornaamste pro- 
duktiemiddelen realiseren en de uitbuiting en 

Nederland onderdrukking van de ene mens door de 

democratisch, 
andere afschaffen. Bij het tot stand brengen 
van vormen van beheer in de socialistische 

progressief,  samenleving zal voortgebouwd kunnen wor- 

vredelievend 
den op de reeds onder het kapitalisme ver-
overde democratische rechten en instellingen, 

en humanis- Het socialisme in Nederland zal het resultaat 
zijn van een gemeenschappelijk optreden van 

tisch alle krachten die het socialisme willen als 
enige alternatief tegenover kapitalistische 
chaos en ontreddering. Het zal naar de me- 
ning van de CPNdemocratisch, progressief, 
vredelievend en humanistisch zijn. 
De communisten formuleren hun ideeën over 
socialisme niet in de geest alsof deze opvat-
tingen tot in details een beeld zouden kunnen 
geven van wat inhoud en vorm van het 
socialisme in ons land zou moeten zijn. Zij 
ontvouwen hun visie in grote lijnen en leggen 
deze voor aan hun medestrijders in de hoop 
dat dezen ook van hun kant ideeën zullen 
formuleren. Gemeenschappelijk strijdend te-
gen het kapitalisme kunnen deze zienswijzen 
naast elkaar worden gelegd en vergeleken. Zo 
kan een dialoog worden gevoerd over de 
wegen die gegaan moeten worden en over een 
gemeenschappelijk te formuleren standpunt 
over de inhoud van het socialisme in Neder-
land. 

Het socialisme moet worden opgevat als een 
voortdurend in beweging zijnde maatschap- 

CPN voor pij, met een eigen dynamiek, openstaande 

parlementair- voor vernieuwing, voor de ideeën van de 
mensen, in bewegingen en individueel. De 

democratische garantie daarvoor is de parlementair- 
L. democratische socialistische staatsvorm. De-

ze gaat uit van de veelvormigheid in politieke 
staatsvorm zin, in levens- en wereldbeschouwing en in 

het culturele leven. Besluitvorming en wetge-
ving moeten openstaan voor vernieuwende 
impulsen uit de samenleving en voortdurend 
beschermd worden tegen bureaucratie, ver-
dorring en het ontstaan van machtsstructu-
ren die zich daaraan willen onttrekken en die 
zich richten op binding van en wilsoplegging 
aan personen en organisaties. 
In het socialisme wordt een nieuwe verhou-
ding tussen vertegenwoordigende lichamen, 
staatsorganen en het individu geschapen. Het 
kapitalisme onderschikt het individu aan zijn 
stelsel, zijn macht, zijn machtsorganen en 
structuren; individuele vrijheid en persoon-
lijk initiatief worden voornamelijk aange-
moedigd om de mensen in kapitalistische 
geest te sturen. De menselijke drang naar 
vrijheid laat zich evenwel niet aan banden 
leggen, zodat zich zelfs onder kapitalistische 
verhoudingen belangrijke, door de democra-
tische krachten afgedwongen ontwikkelingen 
voordoen. 

In een socialistisch Nederland zal in het 
gehele maatschappelijke leven ruimte ge- 

voor schapen worden voor zelfstandige individue- 

individuele le ontplooiing; het individu dient niet alleen 

ontplooiing 
beoordeeld te worden in zijn relatie tot of als 
deel van de massa, of als lid van een organisa- 
tie of als iemand die vertegenwoordigd wordt 
door organisaties, partijen en personen. 
Dit is de grote humanistische doelstelling van 
het socialisme in Nederland. Hiervan uit- 
gaande zal worden opgetreden tegen elke 
vorm van onderdrukking, tegen racisme en 
anti-semitisme, tegen discriminatie van wel- 
ke aard dan ook en voor het recht op een 

volwaardig, zelfstandig bestaan in politiek, 
sociaal, cultureel en seksueel opzicht. 
Het socialisme in Nederland zal moeten vol-
doen aan de wezenskenmerken van ons land 
en van zijn arbeidersbeweging. Het zal steu-
nen op democratische machtsvorming en so-
cialistische meerderheidsvorming. Onder het 
socialisme zullen in ons land het bestaan en 
de activiteit van politieke partijen met hun 
uiteenlopende levensbeschouwelijke opvat-
tingen en politieke visies, van wezenlijke 
betekenis zijn voor de democratische besluit-
vorming. De nationale tradities en culturele 
en politieke patronen zullen herkenbaar zijn. 

Naar de mening van de CPN zijn socialisme 
en democratie onafscheidelijk. Voor alle par-

Socialisme en tijen, onafhankelijk van hun visie op de 
democratie maatschappij, dienen de grondwettelijke 

rechten en het functioneren in de vertegen- 
onal woordigende en besturende lichamen volle- 

scheidelijk dig  gewaarborgd te zijn. 

Onder het socialisme zal sprake zijn van 
achtsdeling in progressieve zin, zowel bij 

Machtsdeling
m  
regeringsvorming als bij het beheren van de 

en staatsorganen. Dit zal naar de mening van de 
CPN gestalte krijgen in coalities van partijen, 

coalities maatschappelijke organisaties en allen die 
een vernieuwing in de maatschappij willen. 
De CPN is volstrekte tegenstander van ver-
menging van staatspolitiek met religie, ideo-
logie of partijpolitiek. Zulk een vermenging is 
in strijd met democratie onder socialistische 
verhoudingen en leidt tot het van bovenaf 
opleggen van leerstelligheden; het vervangt 
de noodzakelijke dialoog door wilsoplegging 
en leidt in uiterste consequentie tot onvrij-
heid. De ideeënvorming over het socialisme in 
Nederland kan van inspirerende betekenis 
zijn voor allen die strijden voor rechtvaardige 
maatschappelijke verhoudingen, voor men-
senrechten, voor zeggenschap en beslissings-
recht over wat hun leven en toekomst betreft, 
voor vrede, democratie en vrijheid. 

-. Onze partij treedt op voor maatschappelijke 
vernieuwing. Daartoe is vernieuwing van 

ermeuwing het optreden van de partij en van de partij 

ian de CPN zelf vereist. Dit is op de toekomst gericht. Het 
houdt in een kritische beoordeling van het 
verleden alsook een waardering van al datge-
ne wat door communisten verricht is. 
Bij alle noodzakelijke vernieuwing en door-
breking van verstarring is het nodig vast te 
houden aan die tradities van de partij die 
haar plaatsten aan de zijde van de grote 
revolutionaire, vrijheidslievende en democra-
tische bewegingen van deze eeuw. Deze wa-
ren mede bepalend voor het tot stand komen 
van veranderende politieke patronen, zowel 
internationaal als nationaal. De CPN was 
solidair met de Socialistische Oktoberrevolu-
tie van 1917 en de socialistische omwentelin-
gen die zich sindsdien hebben voltrokken; zij 
ontplooide een strijdbare solidariteit met de 
anti-koloniale vrijheidsbeweging en voerde 
vanaf het eerste uur onverzoenlijke strijd 
tegen het fascisme; zij verwierf grote naam in 
de strijd voor de vrede en voor sociale 
rechtvaardigheid. - 

Er ontstaat thans een nieuw revolutionair 
elan. Het ontwikkelt zich in de strijd tegen 



het kapitalisme en neo-kolonialisme. Het 
verdiept zich in de strijd tegen een stelsel dat 
steeds duidelijker zijn verderfelijkheid, on-
menselijkheid en zelfzuchtigheid toont. Er 
worden vruchtbare ervaringen verworven, in 
nieuwe bewegingen, eigentijds, oorspronke-
lijk in doelstellingen en strijdwijzen. Ook in 
de communistische beweging treden onstuit-
baar opvattingen naar voren die gericht zijn 
op vernieuwing, tegen zelfvoldaanheid, tegen 
verouderde denk- en handelwijzen. Deze ge-
ven, waar er ruim baan aan wordt verschaft, 
grotere kracht aan het optreden van de 
communistische partijen. 

De Nederlandse communisten zien hun partij 
niet als een doel op zich zelf, maar als een 

Partij volstrekt noodzakelijk instrument in handen 

geen doel van de mensen die strijd willen voeren tegen 
het kapitalisme en het socialisme wensen. 
Door toetreding tot de communistische partij 
kan elke man of vrouw die dat wil, door 
gemeenschappelijk optreden idealen tot een 
reële kracht maken. In de CPN is plaats voor 
allen die deze doelstellingen voor ogen heb-
ben. 
Zich daartoe verenigend vinden zij hun eigen 
plaats in onze partij. In gemeenschappelijke 
doelstellingen beschikken de leden over hun 
partij; de organisatievormen en het partijle-
ven moeten daaraan beantwoorden. 

Het is duidelijk dat bij het toetreden tot de 

Pluraliteit 
communistische partij, bij het aanvaarden 
van de algemene doelstellingen, men ook de 

betekent eigen opvattingen, inzichten en ervaringen 
inbrengt. Deze moeten als waardevol worden 

verrijking erkend en als bijdrage tot de veelzijdige 
ontwikkeling van de partij in haar activiteit. 
Dit betekent dat onze partij open staat voor 
nieuwe ideeën en ervaringen. Deze pluraliteit 
is een verrijking van de communistische 
beweging. 
Het zogeheten monoliete denken en handelen, 
dat geen ruimte biedt aan menings- en be- 
sluitvorming op grond van noodzakelijke 
inbreng van persoonlijke opvattingen en denk- 
richtingen moet worden afgewezen. Dit 
houdt in het afwijzen van een verstarde 
leerstellige opvatting van het democratisch 
centralisme, die in de praktijk heeft geleid tot 
het afdwingen van een monolitische organi- 
satievorm en tot monolitisch denken, tot de 
verstarring in leidingen en verstopping in 
ideeën- en theorievorming. 

De organisatie van de partij moet erop ge-
richt zijn strijd te kunnen voeren voor 

Realistische haar doelstellingen. Daartoe moeten de com- 

eenheid munisten zich sterk aaneensluiten en optre-
den in een eenheid, die niet kunstmatig en 
opgelegd, maar reëel is. Het partijleven in 
onze partij moet tot doel hebben een zo breed 
mogelijke oordeelsvorming over de aan de 
orde zijnde vraagstukken tot stand te bren-
gen. In deze geest wordt gestreefd naar de 
ontplooiing van de democratie in de partij, 
waarbij zonder intolerantie ten aanzien van 
minderheidsopvattingen, meerderheidsbe-
sluiten geldend zijn. Er moet naar gestreefd 
worden elk lid, op welke post dit ook staat, 
ervan te overtuigen zich voor de uitvoering 
van de aldus genomen besluiten in te zetten. 
De besluitvorming zal zich in hoofdzaak 
richten op hoof doriëntatiepunten die van 
belang zijn voor het optreden van de partij. 
Het gaat hierbij om besluiten die betrekking 
hebben op de doelstellingen die bepalend zijn  

voor alle, veelzijdige, activiteiten van de 
partij. 
Dergelijke besluitvorming dient niet om op-
vattingen te negeren en gedachtenwisseling 
te belemmeren, maar om in eenheid te kun-
nen handelen. 

De CPN wil voor de realisering van de door 

Realisering 
haar gestelde doelstellingen in coalities en- 
bondgenootschappen optreden. Het tot stand 

doelstellingen brengen van een dergelijk op vrede, vooruit- 

door coalitie 
gang en socialisme gericht bondgenootschap 
is een wezenskenmerk van de politiek van de 
CPN. Zij wil daartoe verenigend en initiatief- 
nemend optreden en is van haar zijde bereid 
initiatieven van anderen positief tegemoet 
te treden. 
Het gaat er om nieuwe perspectieven te 
openen, die niet anders geboden kunnen 
worden dan door de zo groot mogelijke 
aaneensluiting. Daaraan willen de commu- 
nisten zo veel als in hun vermogen ligt 
bijdragen. Voor alles moet nu met inspanning 
van alle krachten de gemeenschappelijke 
strijd gericht worden op het behoud van de 
vrede, het terugdringen van de atoombewa- 
pening, op veiligheid door ontspanning. 
De CPN ziet dit als de allesbeheersende taak 
van deze tijd. Zij is van mening dat allen 
hieraan hun bijdrage moeten geven en wil 
zich zelf volledig dienstbaar maken aan het 
vervullen van deze historische taak. 



Henk Hoekstra 
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Bij het redigeren van het ontwerp 
hebben een aantal hoofdgedachten een 
rol gespeeld. 
In de eerste plaats heeft steeds weer 
gegolden dat als we met succes strijd 
willen voeren tegen kapitalisme en 
voor socialisme, dat dan vernieuwing 
volstrekt noodzakelijk is. We moeten 
erkennen dat de periode van het com-
munisme van de twintiger, dertiger tot 
en met de zeventiger jaren, definitief 
voorbij is. 
De vraagstukken zijn nieuw, hebben 
vooral andere dimensies gekregen. Het 
is voor een juiste beoordeling daarvan 
volstrekt onmogelijk om stil te blijven 
staan bij het oude, bij het soms verou-
derde en het soms ook foute. 
De tijd dringt en we moeten vooruit. 
In de huidige situatie kan stilstand 
een zeer ernstige achteruitgang bete-
kenen. De bestudering van de geschie-
denis van onze partij is nodig zonder 
terughoudendheid, zonder vooroor-
deel, maar moet mijns inziens vooral 
op de toekomst gericht zijn. 
Een communist is een revolutionair. 
In de loop van het program wordt uit-
eengezet hoe wij dit revolutionaire 
denken en handelen zien. Ons gaat het 
daarbij niet zozeer om een revolutio- 

nair moment als wel om een revolutio-
nairproces. 
Een communist is dus een revolution-
air. Hij of zij wil veranderen, moet dit 
trouwens willen, moet dit ook durven. 
In dit verband zou je kunnen zeggen, 
niets is zo veranderlijk als een com-
munist. Durf je niet te veranderen, 
ook niet jezelf en de partij waarvan je 
lid bent, dan houd je op communist te 
zijn en word je een versteend exem-
plaar van een al dan niet roemrucht 
verleden. Wel merkwaardig om te 
zien, maar niet van gewicht voor de 
strijd voor een betere toekomst. 

Een tweede centrale gedachtengang 
bij het ontwerpen van dit program is 
geweest dat de vredesstrijd een abso-
lute prioriteit is, omdat het bij de hui-
dige fase van bewapening gaat om de 
strijd voor het leven zelf. 
Deze opvatting is een steeds weer te-
rugkerend element in dit ontwerp. 
Het gaat er als de bekende rode draad 
doorheen. 

Wij kunnen zeggen dat er nieuwe re-
volutionaire factoren zijn ontstaan, 
meer dan alleen de sociale strijd en de 
klassenstrijd. Wij weten dat we in dit 
verband voorheen vooral spraken over 
de sociale positie van de mensen, als 
wij zeiden dat zij niet langer wilden en 
konden leven zoals ze leven als motief 
voor revolutionair optreden. Nu weten  

we dat er ook andere factoren zijn die 
mensen tot revolutionair denken en 
handelen brengen. Vooral het vraag-
stuk van de vrede, maar eveneens 
vraagstukken van milieu, atoomener-
gie, vrouwenbevrijdingsstrijd spelen 
daarin een rol. 

Naar mijn mening wordt een funda-
mentele stelling geponeerd: zoals vroe-
ger de houding tot oorlogvoerenden 
aanleiding was tot scheuring van de 
arbeidersbeweging, zo moet nu de 
strijd voor de vrede, dus voor het le-
ven, aanleiding zijn tot hereniging. 

IPartijggeen  d 
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Ten derde wordt in het ontwerp van-
uit deze geest de progressieve machts-
vorming aan de orde gesteld. Als een 
historische taak, niet alleen als een 
tactische, voor deze tijd geldende aan-
gelegenheid, maar werkelijk als histo-
rische taak in de strijd voor vrede en 
socialisme. 
In dit kader wordt-een beoordeling ge-
geven van de grote nieuwe bewegin-
gen en de verhouding van de partij tot 
deze bewegingen. 

Ten vierde: de CPN zelf moet zich ver- 



Kritiek op 
stalinistische 
patronen 
Paragraaf één geeft een zeer kort 
overzicht van de historie van de CPN 
en daarvan uitgaande de plaats welke 
zij inneemt. 
Waar we de grote tradities van onze 
partij in deze paragraaf één behande-
len, hebben we deze voorzien van en-
kele kritische kanttekeningen. Bijvoor-
beeld ten aanzien van de sektarische 
houding van onze partij inzake vak-
bondspolitiek. 
Elders in het ontwerp wordt gekriti-
seerd dat de stalinistische patronen, af-
komstig van  Comintern  en Cominform 
gevolgd werden, hoewel juist in de pe-
riode van ontspanning gunstige voor-
waarden geschapen werden om dat te 
doorbreken. Er is toen weliswaar het 
een en ander gebeurd, er waren ook 
toen discussies over de noodzaak van 
heroriëntaties, die in het optreden van 
de partij een rol speelden. ik denk aan 
de vraagstukken van verhouding tus-
sen partij en religie, partij en intellec-
tuelen, partij en vakbeweging, vraag-
stukken van de autonomie van de par-
tij en van haar organisatie. Er werd in 
die periode veel over deze vraagstuk-
ken gesproken door communisten, 
maar het had toen nog geen positief 
gevolg voor het optreden van de partij 
als zodanig. 
Wanneer in paragraaf één de tradities 
van de partij behandeld worden, dan 
geschiedt dit niet met de pretentie een 
wetenschappelijk doorgronde studie te 
zijn van die partijgeschiedenis. Maar 
ik dacht dat hier wel een voldoende 
positief en ook kritisch klimaat ge-
schapen wordt voor het tot stand ko-
men van een wetenschappelijke analy-
se van de partijgeschiedenis. ik wil 
wel als mijn mening geven dat hierbij 
niet de prestiges van belang zijn, maar 
wel het vooruit brengen van de partij. 
Bij een juiste waardering van de ge-
schiedenis van de partij moet rekening 
gehouden worden met de nieuwe ge-
neraties die met de CPN voort moe-
ten, die er in moeten kunnen ,,wonen" 
en er mee kunnen strijden. 

nieuwen en veranderen. Dit is vooral 
in de laatste paragraaf aangegeven. 
De partij is geen doel, maar een mid-
del, een instrument. En in de discussie 
moet daarmee rekening gehouden 
worden. Dat wil zeggen: de partij 
moet de doelstellingen dienen en niet 
omgekeerd moeten de doelstellingen 
aangepast worden bij de partij of daar-
aan ondergeschikt worden gemaakt. 
Wij weten dat discussie over de partij 
op dit ogenblik vaak het idee geeft dat 
het niet meer om doelstellingen gaat, 
maar dat de partij zelf een soort doelstel  
ling  is geworden, in plaats van instru-
ment dat voortdurend aangescherpt en 
verbeterd moet worden om de doel-
stelling te bereiken. ik wil daar tegen 
waarschuwen. 
Bovendien is in dit ontwerp geformu-
leerd dat de partij het bezit is van de 
leden en dal het dus niet zo is dat de 
partij de leden bezit. 
Wij moeten bewijzen dat een nieuw 
type communistische partij mogelijk 
is. 
Nergens is bewezen dat het kan. ik 
zelf ben er volstrekt van overtuigd dat 
het kan en dat het moet. 
Het ontwerp-program is in zijn opzet 
en naar inhoud volstrekt onorthodox. 
Er is geen voorbeeld voor geweest, er 
is ook geen voorbeeld te vinden, bij 
welk program van welke partij dan 
ook. 

Crisis in 
cmmunistische 

ng 
In de inleiding wordt aan de orde ge-
steld dat nieuwe definities nodig zijn. 
In de loop van het ontwerp zijn deze 
meestal vet gedrukt. Er wordt aan de 
orde gesteld dat er een crisis is in de 
internationale communistische be-
weging, als gevolg van dogmatisch 
denken en handelen. We signaleren 
dat de verkramping met aanroeping 
van het marxisme-leninisme heeft ge-
leid tot codificering, disciplinering, 
waardoor een analyse van de maat-
schappelijke ontwikkelingen wordt 
belemmerd. Maar ook als gevolg daar-
van is een soort vergrauwing opgetre-
den van het verleden. 
Wie niet in staat is te zoeken naar ver-
nieuwing zal immers ook niet in staat 
zijn om met verve en kritisch het ver-
leden met zijn grote tradities en zijn 
tekortkomingen te beoordelen. In het 
ontwerp, in de inleiding, wordt gefor-
muleerd dat we willen aanzetten tot 
onafhankelijk denken, zoals we willen 
aanzetten tot wetenschappelijk werk 
en het verrichten van wetenschappe-
lijke studies. 
Er wordt in de inleiding gezegd dat 
nieuwe hechtpunten en oriëntaties no-
dig zijn, waarbij de verwerking van ei-
gen inzichten en kennis vooral tot 
stand moet komen. 
Relativerend zeggen we over onze 
ideeën, dat we ze voorleggen aan an-
deren, met name aan onze partners in 
de strijd, in de hoop dat ook zij van 
hun kant hun ideeën ën toekomstvi-
sies zullen formuleren. 
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In paragraaf twee worden de internati-
onale solidariteit behandeld en de rela-
ties tot andere partijen, eveneens tot 
niet-communistische partijen. 
Betrekkingen met al deze partijen 
kunnen uitsluitend vruchtbaar zijn als 
onze partij uitgaat van eigen visies, 
ook ten aanzien van de toestand in de 
internationale communistische be-
weging. in het slot van deze paragraaf 
wordt een duidelijke positiebepaling 
gegeven in deze kwestie. Geformu-
leerd wordt dat we  òf  zelf initiatief ne-
men tot vernieuwing, Of worden tot 
een non-valeur in een aftakelend pro-
ces. Onze keuze is niet moeilijk te ra-
den. 
In paragraaf drie wordt kritiek gele-
verd op het kapitalisme in een beoor-
deling van de huidige toestand waarin 
het verkeert. Van de gevolgen van de  

bewapeningsrace wordt een viertal 
aspecten behandelt: 
a. wat het gevolg van de bewapening 
is voor de Oost-West-verhoudingen 
tussen landen met verschillende maat-
schappelijke stelsels; 
b. de invloed van de bewapening op 
de kapitalistische staten en hun onder-
linge verhoudingen; 
c. de gevolgen van de bewapening 
voor de verhoudingen tussen socialis-
tische staten. Het is, geloof ik, voor 
het eerst dat dit gebeurt in een partij-
program van een communistische par-
tij. 
Vervolgens wordt in alle scherpte ge-
schetst wat de negatieve invloed van 
de blokvorming, de bewapening en de 
oorlogsspanningen is op socialistische 
staten en hoezeer dat zelfs heeft geleid 
tot oorlogsspanningen tussen deze sta-
ten. 
d. de gevolgen van de bewapening 
voor de derde wereld. 

Tegen het 
 

De vierde paragraaf onderstreept de 
doorslaggevende betekenis van de vre-
desstrijd in de kapitalistische landen 
en de derde wereld. Er wordt voor ge-
pleit niet te berusten in de theorieën 
over machtsevenwicht. De opoffering 
van de nationale onafhankelijkheid 
aan blokken en aan de heilige status  
quo  moet worden beëindigd. Zowel 
onder socialistische verhoudingen als 
onder kapitalistische verhoudingen 
heeft de opoffering van de nationale 
onafhankelijkheid aan blokvorming 
nieuwe spanningen opgeroepen. Het 
heeft niet geleid tot ontspanning en 
vermindering van de bewapening. 
Afspraken tussen de VS en de  Sow-
jet-Unie zijn nuttig, maar er mag niet 
berust worden in de onderwerping 
van alle landen daaraan. Dit verengt 
immers steeds verder de toch al on-
draaglijk smalle marges voor de strij-
ders in kapitalistische landen en ook 
de ondraaglijke smalle marges voor 
hen die in de socialistische landen op-
treden voor vernieuwing. Zoals al eer-
der gezegd schept deze opvatting van 
status  quo  nieuwe explosieve situaties, 
zowel in het westen als in het oosten. 
Daarom willen wij dat de weg ingesla-
gen wordt naar het ongedaan maken 
van blokken en naar het herstel van 
de nationale onafhankelijkheid in oost 
en west als eis voor vrede en ontspan-
ning. 

Politieke  

Trn r.ri'i T] 
Paragraaf vijf behandelt de toestand in 
eigen land, de noodzaak te komen tot 
democratische machtsvorming en de 
eerste doelstellingen van zulk een 
machtsvorming. Dit is een onderwerp 
waar we ons dagelijks mee bezig hou-
den en het behoeft mijns inziens geen 
verdere toelichting. 

Paragraaf zes geeft een beeld van de 
groei en de samenstelling van de ar- 



beiderskiasse. We weten dat dit een 
veel bediscussieerd vraagstuk is in de 
partij. Het was ook een veel bediscus-
sieerd vraagstuk in onze commissie. 
Al deze discussies overziende dacht ik, 
dat we ons de volgende definiëring 
kunnen veroorloven: de arbeidersklas-
se is in zijn samenstelling gelaagd en 
vanuit deze visie kunnen de wrijvin-
gen, soms hevig van aard, verklaard 
worden en ook de tempoverschillen en 
bewustwordingsverschillen worden 
benaderd. 
In deze paragraaf wordt uiteengezet 
wat de rol van de verschillende lagen 
van de arbeidersklasse kan zijn en dat 
een avant-gardistische rol niet altijd 
afhangt van kwantitatieve factoren, 
maar vooral van kwalitatieve factoren. 
Dat is, dacht ik, een benadering die 
ons in staat kan stellen om te gaan 
met de complexe samenstelling van de 
arbeidersklasse. Hiermee is de discus-
sie over dit vraagstuk natuurlijk niet 
beëindigd. Een verdere diepgaande 
studie over dit vraagstuk blijft nodig, 
maar wel kan de hier gebruikte defi-
nitie wellicht kaders voor de discussie 
over dit uiterst belangrijke vraagstuk 
voor onze partij, als partij van de ar-
beidersklasse scheppen. 
Daarna volgt een nieuwe benadering 
van de politieke diversiteit van de Ne-
derlandse arbeidersbeweging. Voor-
heen hebben we deze diversiteit vrij-
wel uitsluitend behandeld als een ver-
schijnsel van scheuring. In dit ont-
werp wordt daarentegen vanuit onze 
eigerf ervaring de politieke diversiteit 
behandeld als een realiteit binnen de 
Nederlandse arbeidersbeweging. Dat 
wil zeggen: we beschouwen het be-
staan van verschillende politieke par-
tijen binnen de arbeidersbeweging als 
een uitdrukking van haar verscheiden-
heid. Dat is van belang als we spre-
ken over vraagstukken van hereniging 
onder Nederlandse verhoudingen, die 
naar mijn mening moet uitgaan van 
acceptatie van die realiteit en de ac-
ceptatie van de eigen identiteit van 
partners die op elkaar aangewezen 
zijn. 

Al het gepraat over gemeenschappe-
lijk optreden en over initiatieven tot 
hereniging zijn frasen als men deze re-
aliteit niet beziet. De uiterste conse-
quentie van de ontkenning hiervan is, 
dat de ene partij van de andere eist 
dat ze zich opheft. 

Deze opvattingen zijn aan onze par-
tij niet vreemd geweest. ik zelf heb in-
dertijd bijvoorbeeld in het kader van 
herstel van de eenheid gepleit voor de 
opheffing van de PSP. Wij weten dat 
dit een absoluut onrealistische bena-
dering is van het vraagstuk van een-
heid, hereniging en samengaan voor 
gemeenschappelijke doelstellingen. 

IzTa[iir ,iirif 
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In paragraaf zeven wordt een over-
zicht gegeven van de bewegingen en 
de CPN in haar verhouding tot die be-
wegingen. ik dacht dat de tekst voor 
zichzelf spreekt. 

In paragraaf acht wordt een verhan-
deling gegeven over de noodzaak te 
strijden voor maatschappelijke veran-
deringen en voor socialisme. 

Dit gaat uit van de erkenning dat 
tussenfasen en etappes noodzakelijk 
zijn. De strijd voor anti-
monopolistische hervormingen binnen 
het kapitalisme is een onderdeel van 
de strijd voor socialisme. 
Verder kunnen hervormingen die de 
macht van de monopolies aantasten 
soms de noodzaak van materiële offers 
met zich meebrengen. Zo kan de strijd 
voor het openhouden van bedrijven en 
alles wat er mee samenhangt, ook 
voor de besturing van die bedrijven, 
wel eens materiële offers nodig ma-
ken, maar die zijn dan gerechtvaar-
digd omdat het zich inderdaad richt 
tegen de ondernemers, tegen de macht 
van de monopolies. Als we hierbij 
spreken over materiële offers denken 
we dus niet aan een politiek die offers 
vraagt zonder dat ook maar iets van 
de macht van de monopolies wordt te-
ruggedrongen. Het tegendeel is zelfs 
het geval, door de nu gevoerde poli-
tiek neemt hun macht toe. 
In deze paragraaf wordt duidelijk 
geformuleerd dat we in onze strijd 
voor het socialisme en voor verande-
ringen de parlementair-democratische 
weg voorstaan. 
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Dan komen we aan het mijns in-
ziens uiterst belangrijke onderdeel van 
het ontwerp, dat handelt over de strijd 
tegen patriarchale onderdrukking, 
over de strijd voor bevrijding van de 
vrouwen. Er is naar gestreefd de femi-
nistische strijd niet tot deze afzonder-
lijke passage te beperken, maar juist 
het hele ontwerp zoals dat heet te ,,fe-
miniseren". 
Het gaat om integratie van de vrouwen-
bevrijdingsstrijd. 
Hierbij wil ik met nadruk aanteke-
nen dat geen sprake kan zijn van een 
hiermee-basta-redenering, van een af-
gerond geheel van programformulerin-
gen. 

Waar het om gaat is dat voor 
het eerst het vraagstuk van de strijd 
tegen patriarchale onderdrukking in 
een dergelijke programtekst aan de or-
de is gesteld. Open voor discussie, die 
verder gaat en noodzakelijk is. 
Het ontwerp pretendeert niet een 
uiteindelijk oordeel te geven over de 
stand van deze discussie. We moeten 
ons open stellen voor alle aspecten die 
in de discussie binnen de vrouwenbe-
weging naar voren treden en nog zul-
len treden. 
Er wordt geformuleerd dat de vrou-
wenbevrijding de maatschappij veran-
dert, ook maatschappelijke organisa- 
ties zoals de CPN zelf er een is 
verandert, en het persoonlijk leven 
verandert 

Het is nodig te stellen dat het 
socialisme op zichzelf niet de oplossing 
inhoudt van alle zaken die in de 
vrouwenstrijd aan de orde worden  

gesteld. Wel wordt hier geformuleerd 
dat de socialistische wetgeving niet 
onpartijdig kan zijn, maar de zijde 
moet kiezen van de vrouwenbevrij-
ding. 
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Paragraaf negen beklemtoont de 
noodzaak van een richtingverandering 
in de economie, de democratisering er-
van door het doorbreken van autocra-
tische structuren in beheer en bestuur: 
socialisatie van de economische ver-
houdingen door democratische contro-
le. Hier hebben we nu zo'n onderwerp 
dat zich leent voor wetenschappelijke 
verdieping. 
In het ontwerp wordt als 
het ware een denkrichting weergege-
ven die een aansporing zou kunnen 
zijn voor wetenschappelijke en politie-
ke verdieping. 
Deze paragraaf loopt dan verder 
door naar onze ideeën over socialisme 
in Nederland. Hier worden geen de-
tails gegeven over hoe wij alles gere-
geld wensen te zien. Het is toch voor 
ons niet mogelijk en het zou boven-
dien fout zijn. Een al te gedetailleerd 
beeld van de communistische partijen 
over het socialisme in het verleden is 
ook waarschijnlijk fout geweest, om-
dat het bondgenoten afstoot en als te 
aanmatigend wordt gezien en te 
voorschrijverig. 

Volstrekt realistisch gezien is het 
niet anders mogelijk dan in hoofd-
lijnen onze ideeën weer te geven 
en deze ter discussie te stellen en 
gaandeweg te toetsen aan andere idee-
en over socialisme. Het socialisme is 
per slot van rekening het resultaat van 
opvattingen en strijd van  alien  die so-
cialisme wensen. 
Heel duidelijk wordt uit deze para-
graaf dat voor ons het socialisme niet 
alleen maar het vraagstuk van de pro-
duktieverhoudingen betreft. Hoewel 
natuurlijk deze produktieverhoudin-
gen wel een van de meest fundamen-
tele en elementaire kwesties zijn. 
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Naar onze mening moet het socialis-
me in Nederland zijn: democratisch, 
progressief, vredelievend en humanis-
tisch. Dit is op zichzelf een buitenge-
woon belangrijke doelstelling, omdat 
hiermee eigenlijk wordt gezegd dat 
het socialisme deze kenmerken niet 
per definitie vertoont, maar wel zo 
moet worden. 
Op de achtergrond van deze conclu-
sie staat dat wij binnen het socialisme 
revoluties, of revolutionaire ontwikke-
lingen om het democratisch, progres-
sief, vredelievend en humanistisch te 
maken, mogelijk en wellicht noodza-
kelijk achten. 
Op de achtergrond van deze ideeën 



over socialisme staat dus een zeer ver-
gaande en een nieuwe zienswijze. 
Verder wordt hier de verhouding 
tussen socialisme en het individu be-
handeld, wat geloof ik gezien de be-
staande gevoelens van individuele on-
macht, en in het kapitalisme èn in een 
aantal socialistische landen, van bui-
tengewoon groot belang is. Wij weten 
dat dit vraagstuk niet alleen bij intel-
lectuelen, maar ook bij zeer vele arbei-
ders een grote rol speelt. 
Wij spreken ons in deze paragraaf 
uit voor een meerpartijenstelsel in so-
cialistisch Nederland. Dat wil zeggen, 
wij doen daar niet defensief over. De-
ze hele redenering komt neer op het 
afwijzen van het democratisch-centra-
lisme als staatsstructuur. 

In dit verband spreken we ons in dit 
ontwerp uit voor een parlementair-
democratische, socialistische staats-
vorm. Opnieuw formuleren we dat 
socialisme en democratie onafscheide-
lijk zijn. 
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denkrich tingen  

all noodzakelijk  
De laatste paragraaf gaat over de 
partij zelf. 

Hier nemen we in de vraagstukken 
van vernieuwing geen bekrompen 
houding aan. We bepleiten de plurali-
teit van onze partij als een verrijking, 
waarbij gezegd moet worden dat de 
CPN als partij van de Nederlandse ar-
beidersklasse zonder die pluraliteit 
niet verder zou kunnen functioneren. 
In dit verband wordt het monolitis-
me afgewezen, de verstarde leerstelli-
ge opvatting van het marxisme-
leninisme, die heeft geleid tot afdwin-
gen van monolitisch denken en mono-
litische organisatievorming en ook 
heeft geleid tot verstarring. Er kan na-
tuurlijk de vraag gesteld worden of we 
hier nu spreken over het marxisme-
leninisme of over de vervalsing daar-
van. Dat kan leiden tot eindeloze twis-
ten, die feitelijk niet interessant zijn, 
omdat het interessantste is wat we ei-
genlijk wèl willen. Wat we plaat-
sen tegenover verstarring en dogmati-
sering. Dat komt in de loop van deze 
paragraaf, zij het in hoofdlijnen, toch 
volkomen duidelijk tot uiting. 

Pluraliteit in de partij staat niet te-
genover eenheid. De verschillende 
denkrichtingen die we op het ogenblik 
in onze partij kennen, beschouwen 
toch de eenheid als een groot goed. De 
eenheid van onze partij kan tot stand 
komen door besluitvorming over die 
punten en doelstellingen die voor alle 
veelzijdige activiteiten van onze partij 
bepalend zijn, in de vredesstrijd, in de 
anti-kapitalistische strijd en in de 
strijd voor maatschappelijke verande-
ringen en naar we hopen straks ook zo 
mogelijk voor de doeleinden van een 
partijprogram. 

Voor het eerst wordt in dit 
ontwerp geformuleerd dat er  

geen intolerantie mag bestaan jegens 
minderheidsopvattingen, alhoewel 
meerderheidsbesluiten nodig zijn en 
ook geldend moeten zijn, zoals dat in 
elke democratische organisatie het ge-
val is. Verder wordt uitgesproken dat 
wij de inbreng van persoonlijke opvat-
tingen en denkrichtingen in de discus-
sie van de partij noodzakelijk achten. 
In deze paragraaf is gezocht naar een 
nieuwe samenhang tussen discussie, 
besluiten, eenheid van handelen bij 
voortgaande discussie. 

Mlql r. [. i 
LTt 

Samenvattend zou ik willen zeggen: 
er is gekozen voor een partijprogram 
op langere termijn, waarin een aantal 
beginselvraagstukken worden behan-
deld. Het is dus duidelijk dat het hier 
niet gaat om een soort verkiezingspro-
gram, hoewel aan een aantal actuele 
vraagstukken niet te ontkomen is. 
Toch is er met dit ontwerp op ge-
koerst om hoofdlijnen uit te zetten 
waarbij ruimte geschapen wordt voor 
actualisering. Er is niet gestreefd naar 
de produktie van een wetenschappe-
lijk werk. Dit ontwerp zet wel aan tot 
wetenschappelijke studies, bijvoor-
beeld over vraagstukken van econo-
mie, geschiedenis van de partij, over 
problemen die samenhangen met pro-
gressieve machtsvorming en met de 
meningsvorming over socialisme in 
Nederland. 
Met dit ontwerp is ook doelbewust 
niet gekozen voor wat wel is genoemd 
een „klaar-af"-produkt. Wel is een aan-
tal grote vraagstukken zodanig behan-
deld, dat conclusies getrokken konden 
worden en definities konden worden 
geformuleerd. Het is een stuk dat 
moet dienen tot meningsvorming. 
Het lijkt nuttig Om bij dit ontwerp 
ook additioneel materiaal te publice-
ren, dat wil zeggen, dat materiaal te 
publiceren dat een rol heeft ge- 
speeld in de discussie in de commissie 
of dat een zekere inspirerende of 
oriënterende rol heeft gespeeld. 
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