
Met het publiceren van dit ontwerp door het partijbestuur gaat de discussie in de CPN, gericht op bet tot stand brengen 
van een partijprogram, een afrondende fase in 
OP een bijzonder congres in februari 1984 gaan de Nederlandse communisten een partijprogram aannemen, waarmee ze 
een eigentijdse toekomstvisie en hun doelstellingen presenteren 
Het congres markeert een beslissend stadium in een fundamenteel vernieuwingsproces. Het ontwerp-program is 
gebaseerd op verwerking van historische en actuele strijdervaringen en van nieuwe inzichten in de vraagstukken van 
deze tijd 
Het is gericht op het leggen van een nieuwe grondslag voor de bijdrage van de Nederlandse communisten in de strijd voor 
vrede en socialisme, voor vrouwenbevrijding en democratie 

In deze tijd een program voor e c Nederland voorleggen, is hoog gegrepen En niet zonder reden! Wie wil 
bijdragen aan het oplossen v ni oblemen waarvoor we staan, wie alternatieven wil bieden voor de 
huidige uitzichtloze en vredebi ohtiek, k  ii  n in de noodzaak heen  an  iagrijpende verandering van de 
maatschappelijke verhoudingen I n politiek die gev I innen de marges van he besta 'ie1t geen 
toekomst Zonder idealen en de dom daarvoor , is een realistische progressies p k iogehjk 
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-- In de  boo i is het vraagstuk van machtsvorming voor socialisme lange tijd nietconc 
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In socia 1 ocr ns IC o er n illusies gekoesterd over eer zich iris'svrij ontwikkelen van de 
kapitalisi sche ,,verzorgingsstaat" net een gegarandeerde bestaanszekei heid voor allen 
In communistische stromingen bestonden illusies ten aanzien van een rimpelloze ontwikkeling van socialisme elders, 
waarin een voortdurend opgaande lijn van welvaart en democratie gewaarborgd zou zijn 
Mede vanuit die opvattingen en illusies werd het vraagstuk van machtsvorming voor een socialistische alternatief in 
eigen land verdrongen of ontweken. 
Het onder ogen zien van de reële o'' n dwingt tot het trekken van consequenties. 
Nederlandse communisten hebb nnties aangedurfd en rken sa i n nieuwe communistische politiek 
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g ote m happehj gee  inhoud aan ee rc r t, a 
weine bondgenoter n win v Het ontwi ec li 
gaat uit van de specifiek oi  an  ghe ian in oos land en de vele verander in din s r evi 
hebb a voorgedaan. 
We ior onze politiek is de ov rt 'hsme slechV hreik  I n worden door  coal  es, da+ het 

.. .. S ci; resultaat zal zijn van een - on  machtsov ni ing. Het door ons gewenste socialis: t 
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In dit progri we onze identiteit al - eo nht in een kram] 'itige afbakening ten opzichte van andere 
progressieve stromingen en partijen. We geven aan wat naar onze mening noodzakelijk is. We geven een positieve 
formulering van wat wij, Nederlandse communisten, willen. Daarmee geven we een actuele, vernieuwende inhoud aan 
het revolutionaire elan van het communisme. 
In dat opzicht is dit program uitdrukking van onze politieke identiteib een program dat gericht is op het tot stand 
brengen en bevorderen van progressieve coalities, nationaal en internationaal, - 
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Voor de leden van de CPN zal het resultaat van de discussie over het ontwerp de grondslag vormen voor hun politieke 
handelen, 
"oor alle niet-leden zal het definitieve program een herkenningspunt zijn, waaraan men ons handelen kan toetsen, 
= ze bondgenoten kunnen er de zekerheid aan ontlenen dat wij onze inspanningen voor progressieve samenwerking 

voortzetten en openstaan voor initiatieven daartoe van han kant, Wij vragen lok hen om reacties en kritiek, 
o nr dit ontwerp zal intensief en waarschijnk fel zijn. 
'e e niet, want de inzet van het debat is h( • Het gaat om de moi',eF "' o Nederland een vredelievend, 

e vi  8 en vrijheidslievend socialisme te ontos -- 
t .t om de bijdrage die communisten daaraaii,  zo leveren, 

ELLI IZEBOUD 
Voorzitter van het 
partijbestuur van de CPN 
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2 Het bestaan en de ontwikkeling van 
de Communistische Partij van Nederland 
is verbonden met de geschiedenis van de 
Nederlandse arbeidersbeweging en de 
Nederlandse natie, 
De CPN is evenals de PvdA een partij 
met een lange geschiedenis, waarbij de 
communistische en de sociaal-
democratische stroming in de Nederland-
se arbeidersbeweging zich ten opzichte 
van elkaar ontwikkelden, elk ook met 
eigen internationale bindingen. 
In 1909 voltrok zich een scheuring tussen 
revolutionaire marxisten en reformisten 
in de SDAP, die een betalende factor is 
geweest voor de ontwikkeling binnen de 
Nederlandse arbeidersbeweging. 
Het feit dat de communistische partij 
bestaat en zich beraadt over vernieu-
wing, is geen vanzelfsprekendheid. 
Haar bestaan heeft vele malen op het spel 
gestaan. Het is in het verleden op velerlei 
wijze betwist, soms met kritische argu-
menten, maar vaker met reactionaire 
verdachtmaking en zelfs grof geweld. 
Een partijprogram is niet de plaats om de 
geschiedenis van de partij vast te leggen. 
Wel is nodig om een politieke verwerking 
van die geschiedenis tot uiting te bren-
gen. 
Tot die verwerking behoort zowel de 
waardering van de strijdtradities van de 
Nederlandse communisten als inspiratie-
bron voor het handelen van de partij nu, 
als de erkenning dat voor een uitbouw 
van de CPN het noodzakelijk was en is te 
breken met patronen, die politieke en 
organisatorische verstarring in de hand 
werken. 

3 In deze stelling worden een aantal 
algemene doelstellingen geformuleerd en 
wordt aangegeven wat dat betekent voor 
het socialisme dat ons, Nederlandse com-
munisten, voor ogen staat. Hiermee wil-
len we niet stellen, dat een maatschappij 
pas socialistisch is te noemen als alle hier 
genoemde doelstellingen zijn gereali-
seerd. Definities van ,,socialisme" kun-
nen verschillend zijn: Ofwel men han-
teert de term socialisme strikt met be-
trekking tot de eigendom en het beheer 

van produktiemiddelen, ofwel men kent 
er een meer omvattende betekenis aan 
toe. 
Het gaat in deze programtekst niet om 
het geven van een absolute definitie van 
socialisme in het algemeen, maar om het 
formuleren van kenmerken waarop wij 
vinden dat een socialisme in Nederland 
gericht zou moeten zijn. 
In deze stelling is daarbij aan de orde: 
- dat het streven naar socialisme voor 
ons niet beperkt is tot het veranderen van 
de machtsverhoudingen op sociaal-
economisch gebied (hetgeen overigens 
ook niet in overeenstemming zou zijn met 
onze eigen tradities); 
- dat belangen en doelstellingen van 
diverse sociale groepen die naar funda-
mentele maatschappijverandering stre-
ven, niet ondergeschikt gemaakt kunnen 
worden aan die van de arbeidersklasse of 
een bepaalde laag daarvan. Opheffing 
van klassenonderdrukking betekent niet 
dat automatisch aan alle onderdrukking 
een eind is gemaakt. Het streven naar 
vrouwenbevrijding kan niet worden ,,op-
geschort" tot na de socialistische revolu-
tie. Met deze stelling wordt nadrukkelijk 
niet de wezenlijke betekenis ontkend van 
de rol van de arbeidersbeweging in het 
proces van maatschappelijke verande-
ring. De afgelopen eeuw is het voor het 
grootste deel de arbeidersbeweging ge-
weest die in ons land een revolutionaire 
rol vervulde in de strijd voor sociale 
vooruitgang, vrede en democratie, De 
CPN is met die strijd in al haar vezels 
verbonden. Na de Tweede Wereldoorlog 
- en vooral sinds de jaren '60— hebben 
zich nieuwe revolutionaire bewegingen 
ontplooid in samenhang met ontwikkelin-
gen binnen het kapitalisme en nieuwe 
tegenstellingen die daarbij sterker aan 
het daglicht treden. 
Deze bewegingen - feministische bewe-
ging, milieubeweging, homobeweging, 
democratiseringsbewegingen in tal van 
instituties en op tal van terreinen - 
hebben een eigen dynamiek en thematiek 
en een eigen zelfstandige rol in het 
veranderen van de maatschappij, 

4 Deze stelling onderstreept de mening 
van de CPN dat het socialisme democra-
tisch zal zijn of niet zal zijn. Democratie 
is een wezenskenmerk van het door ons 
gewenste socialisme. In het kapitalisme 
wordende individuele vrijheid en per-
soonlijk initiatief voornamelijk beperkt 
door de knellende banden van systemati-
sche maatschappelijke uitbuiting en af-
hankelijkheid. 

TOELICHTING 
I Met deze stelling wordt aangegeven 
wat het algemene karakter van de partij 
is, namelijk een middel van haar leden 
die - vanuit uiteenlopende invalshoeken 
en inspiratiebronnen - een keus hebben 
gemaakt voor toetreding tot de Commu-
nistische Partij van Nederland op grond 
van de doelstellingen zoals die in het 
program zijn geformuleerd. 
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internationale verhoudingen. Voor allen die naar socialisme streven, geldt & 
uitdaging en de verantwoordelijkheid om antwoorden te vinden op die enornu 
vraagstukken. Dat is slechts mogelijk als onderkend wordt, dat klassieki 
analyses en oplossingen lang niet altijd toereikend zijn en het krarnpachti~ 
vasthouden daaraan zelfs schadelijk kan werken. 

Tegen die achtergrond wordt een heroriëntatie bepleit van het optreden vai 
communisten, een vernieuwing van denken en handelen, gericht op effectiev~ 
machtsvorming voor vrede en maatschappijverandering in socialistische zin 
Alleen op die manier kunnen waardevolle elementen, die bepalend zijn gewees; 
voor de eigen identiteit van communistische partijen, ook nu en in de toekoms 
tot gelding gebracht w• 
Bij 
den heeft de CPN eigen ervaringen opgedaan, die zij verwerkt heeft in haaA 
ideeën over progressieve machtsvorming en coalitiepolitiek. Wezenlijk daarbij b 
het overbruggen van traditionele, verstarde scheidslijnen tussen progressiev„,-. 
partijen en politieke stromingen en het ontwikkelen van samenwerkingsvormeil 
waarin ook de vernieuwingsdrang en strijdvaardigheid van hedendaagsn 
maatschappelijke bewegingen tot gelding kan komen. 

Het oorspronkelijke ontwerp is onderwerp geweest van intensief debat in 
CPN. Dat debat, en ook het recente politieke optreden, heeft inzichten 

de ontwerp zijn verwerkt. De geschetste uitgangspunten en achtergronden die IJF 
de totstandkoming van het vorige ontwerp een rol speelden, blijven actueel. 
strekl ing van lat ontwerp is uitgangspunt van de nu voorliggende tekst. 1 

-- , ir - -- 

L 
De CPN is een partij van mensen, die streven naar 
vrijheid, democratische zeggenschap, gelijkwaar-
digheid, zelfbeschikking en socialisme en die zich 
verenigen op een politiek program, dat gericht is op 

5 omverwerping van de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen die dit in de weg staan. Door 
toetreding tot de CPN kan ieder die dat wil, door 
gemeenschappelijk optreden communistische idea-
len tot reële kracht maken in onderlinge solidariteit 

10 voor-de oewenste maatschappijverandering. 
2 L rgronden én tradities 
Nederlandse communisten formuleren hun doel-
stellingen, program en toekomstvisie niet vanuit 
een nulpunt. Het voorliggende program bouwt 
voort op grote nationale en internationale tradities, 

15 op een geschiedenis van moedige strijd en offers 
die door communisten zijn gebracht. Het houdt de 
waardevolle elementen van deze traditie vast en 
probeert ze in de actuele strijd produktief en 
levend te maken. Het gaat daarbij met name om de 

20 standvastige verdediging van de belangen van de 
arbeiders en hun strijd voor verovering van zeggen-
schap, de bestrijding van het fascisme en het 
optreden voor nationale onafhankelijkheid, de 
solidariteit met de vrijheidsstrijd tegen het 

25 kolonialisme en het eigen aandeel van de CPN 
daarin, de onverzoenlijkheid tegenover elke vorm 
van racisme en anti-semitisme, het optreden voor 
vrede en democratie. Tegelijk is dit program 
resultaat van een kritische verwerking van die 

30 geschiedenis. Dit geldt in het bijzonder de kritiek 
op stalinistische patronen, afkomstig uit de tijd van  
Comintern  en Cominform, en sectarische tenden-
sen in de communistische politiek van weleer, die 
een revolutionair optreden en effectieve progres- 

35  sieve  machtsvorming in de weg staan. Tradities 
hebben niet slechts historische waarde. De geschie-
denis met alle ervaringen die daarin besloten 
liggen, vormt een wezenlijke achtergrond voor een 
levend en strijdbaar optreden van communisten in 

4o deze tijd. 

3 - Socialisme in Nederland 
Als communisten streven we naar een zodanige 
inrichting van het maatschappelijk leven, dat voor 
ieder in gelijke mate de vrijheid en de mogelijkhe-
den geschapen worden voor zelfstandige persoon- 

45 lijke ontplooiing en effectief gebruik van capacitei-
ten. De CPN stelt zich ten doel een socialisme in 
Nederland te scheppen, waarin: 
- het maatschappelijk bezit van de voornaamste 
produktiemiddelen is gerealiseerd; 

50— de systematische uitbuiting en onderdrukking 
van de ene mens door de andere teniet wordt 
gedaan en een nieuwe, in alle opzichten gelijkwaar-
dige verhouding tussen vrouwen, mannen en kinde-
ren wordt gerealiseerd; 

55 - de leefbaarheid van de aarde, natuur en milieu 
wordt bevorderd en beschermd; 
- een actieve vredespolitiek wordt gevoerd; 
- de mensenrechten en democratische vrijheids-
rechten wordt gegarandeerd. 

60 Het socialisme moet naar de mening van de CPN 
democratisch, humanitair, progressief, vredelie-
vend en vrijheidslievend zijn. 

4 Socialisme en democratie 
Voor de CPN zijn socialisme en democratie onaf- - 

scheidelijk. In het socialisme wordt een eind 
65 gemaakt aan voorrechten, en dienen gelijke politie-

ke en sociale rechten voor ieder gewaarborgd te 
zijn. In het socialisme dient een democratische 
verhouding te worden geschapen tussen individuele 
burgers, vertegenwoordigende lichamen en staats- 

70 organen. 
De CPN is dus tegenstander van vermenging van 
staatspolitiek met religie of een bepaalde ideologie 
en wijst vereenzelviging van staats- met partijpoli-
tiek af. 

5 - Tegen discriminatie 
75 De CPN treedt op tegen elke vorm van onderdruk-

king, tegen sexisme, racisme en anti-semitisme, 
tegen discriminatie van welke aard dan ook en voor 
het recht van een ieder op een volwaardig, zelfstan-
dig bestaan in politiek, sociaal, cultureel en sexueel 

80 opzicht. 

6 Belangenstrijd en toekomstvisie 
De CPN voelt zich verbonden met al die maat-
schappelijke bewegingen, die de strijd hebben 
aangebonden met de bestaande ongelijkheids- en 
afhankelijkheidsverhoudingen. De CPN wil opko- 

85 men voor de directe belangen van onderdrukte 
groepen en streeft naar een verenigd optreden en 
coördinatie van krachten van diverse vooruitstre-
vende bewegingen in de strijd voor democratische, 
vredelievende, socialistische en feministische doel- 

90einden. De CPN wil in verbinding met haar 
communistische toekomstvisie vorm geven aan 
politieke overeenstemming en gezamenlijk hande-
len van vooruitstrevende mensen en groeperingen. 

7 - Socialisme als resultaat van 
bondgenootschap 

De CPN wil voor realisering van de door haar 
95 gestelde doeleinden in coalities en bondgenood-

schappen optreden. Alleen door zo groot en breed 
mogelijke aaneensluiting kunnen nieuwe perspec-
tieven geopend worden, die anders niet geboden 
kunnen worden. De CPN beschouwt daarbij haar 

ioo eigen program als bijdrage aan een omvattende 
koersbepaling van geheel progressief Nederland 
voor maatschappelijke vernieuwing. Het tot stand 
brengen van een progressief bondgenootschap ge-
richt op vrede, democratie, vrouwenbevrijding en 

105 socialisme, is een wezenskenmerk van de politiek 
van de CPN. De CPN wil daartoe verenigend en 
initiatiefnemend optreden en treedt initiatieven 
van anderen positief tegemoet. De CPN ziet het tot 
standbrengen en de inhoud van socialisme als 

no resultaat van een gemeenschappelijk optreden van 
alle krachten die het socialisme willen. Dat bete-
kent dat eigen programma's en doelstellingen niet 
zodanig gehanteerd dienen te worden, dat er geen 
enkele overeenkomst of tegemoetkoming met be- 

us trekking tot bondgenoten tot stand kan komen. 
De CPN onderscheidt de zelfstandige betekenis en 
verantwoordelijkheid van politieke partijen (bin-
nen en buiten parlementaire verbanden) en die van 
sociale bewegingen. Zij beschouwt deze als gelijk- 

120 waardig en wenst uitgaande daarvan, nieuwe om- 



Politieke vrijheid wordt belemmerd door 
gebrek aan democratisch functioneren 
van staat en parlement en door autoritai-
re tendensen. Dat neemt niet weg dat er 
zich onder kapitalistisçhe verhoudingen 
belangrijke, door democratische krach-
ten afgedwongen ontwikkelingen hebben 
voorgedaan en kunnen voordoen. 
Juist in tijden van crisis is het van 
wezenlijke betekenis over een program te 
beschikken waarin de strijdlust voor 
zowel sociale als persoonlijke rechten en 
vrijheden tot uiting wordt gebracht. 
In de laatste zin van deze stelling wordt 
benadrukt dat er naar onze mening geen 
geheel van gedachten aangevoerd mag 
worden als legitimatie van staatspolitiek, 
wat als het ware ,,boven" de politiek-
democratische besluitvorming en contrô-
le zou staan. 

11 Het lidmaatschap van de CPN bete-
kent niet dat men een keus doet voor een 
complete levensbeschouwing, noch voor 
één bepaalde wetenschappelijke analyse 
of theorie. Lid van de CPN wordt men op 
grond van een samenhangend politiek 
program. 
Het politieke program en het dagelijks 
optreden van communisten berust op 
diverse tradities en inspiratiebronnen. 
Sinds Marx zijn er veel marxismen ont- 

wikkeld en ook binnen de CPN zelf 
worden uiteenlopende theoretische posi-
ties ingenomen. 
In debatten in de communistische bewe-
ging en tussen communisten en sociaal-
democraten was marxisme een politiek 
strijdbegrip, waarmee een revolutionaire 
opstelling werd aangeduid in vraagstuk-
ken van klassenstrijd en strijd tegen 
koloniale onderdrukking (dus tegen klas-
senvrede en een illusie over een crisisvrije 
ontwikkeling van het kapitalisme). 
De CPN blijft zich baseren op deze 
revolutionair-marxistische traditie on-
danks het feit dat er voorbeelden bekend 
zijn waar het marxisme verstard is tot 
een gesloten onveranderbare ideologie. 

12 In deze stelling wordt het proces van 
menings- en besluitvorming en uitvoering 
van besluiten inhoudelijk en concreet 
omschreven in plaats van deze te be-
schrijven met behulp van de term ,,de-
mocratisch centralisme". Immers: over 
deze term bestaan verschillende opvattin-
gen en interpretaties met zeer emotionele 
voor- en tegenstanders. 
Wel wordt in deze tekst nadrukkelijk 
afstand van verstarde organisatievormen 
genomen die zich onder de noemer van 
,democratìsch centralisme" hebben 

voorgedaan, en daarmee ook van bepaal-
de opvattingen ervan. 

gangsvormen te helpen scheppen, die tot een 
vruchtbare wisselwerking leiden zowel tussen poli-
tieke partijen en sociale bewegingen onderling als 
in hun afzonderlijke of gezamenlijke verhouding 

125 tot elkaar. 
De CPN stelt zich ten doel verstarde partijpolitieke 
scheidslijnen, die samenwerking in de weg staan, te 
helpen overbruggen. 

8 - Voorkomen atoomoorlog hoogste 
prioriteit 

Strijd voor vrede, het terugdringen van bewape-
130  fling  en militarisering is wezenlijk voor het karakter 

van de door ons gewenste maatschappelijke en 
menselijke verhoudingen. 
Als hoogste prioriteit geldt voor de CPN om met 
inspanning van alle krachten de gemeenschappelij- 

135 ke strijd te richten op het terugdringen van de 
atoombewapening. Een atomaire oorlog bedreigt 
het voortbestaan van het menselijk leven op aarde. 
De strijd ter voorkoming daarvan zien wij als 
allesbeheersende taak van deze tijd. 

9 Democratisch-parlementaire 
staatsvorm 

140 De CPN vat liet socialisme op als een voortdurend 
in beweging zijnde maatschappij met een eigen 
dynamiek. Het moet openstaan voor vernieuwing, 
voor ideeën van mensen, in bewegingen en indivi-
dueel. Het moet uitgaan van veelvormigheid in 

145 politieke zin, in levens- en wereldbeschouwing en 
in het culturele leven. De CPN kiest daarom voor 
een democratisch-parlementaire staatsvorm. 
Dat betekent dat er sprake moet zijn van een 
meerpartijenstelsel, d.w.z. van het recht om partij- 

i  so,  en te vormen en politieke rechten voor oppositie, 
wat ook tot uiting moet komen bij regeringsvor-
ming en het beheren van de staatsorganen. 

10 - Internationale solidariteit 
Het optreden voor vrede en socialisme in Neder-
land is voor de CPN onlosmakelijk verbonden met 

155 internationale solidariteit, samenwerking en dia-
loog tussen vooruitstrevende bewegingen en partij-
en over de gehele wereld. 
De CPN wenst een open en veelzijdige ontwikke-
ling van internationale betrekkingen en gaat daar- 

160 bij uit van een autonome positie en van haar eigen 
verantwoordelijkheid, uitgaande van de nationale 
omstandigheden, krachtsverhoudingen en de speci-
fieke rol, die ons land in de internationale machts-
verhoudingen kan spelen. 

11 - Inspiraflebronren 
165 De CPN gaat bij haar optreden uit van analyses van 

reële ontwikkelingen in de Nederlandse maat-
schappij en elders en staat open voor de diverse 
inzichten, die nationaal en internationaal door 
revolutionairen zijn ontwikkeld. De CPN baseert 

170 haar politiek niet op een afgeronde levens- of 
wereldbeschouwing of wetenschappelijk stelsel. 
Wel bewaart en waardeert de CPN bij haar 
optreden een aantal tradities en inspiratiebronnen. 
In haar maatschappij-beoordeling en optreden 

175 maakt de CPN gebruik van marxistische ideeën die 
inspiratie boden en bieden aan een wereldwijde 
beweging tegen kapitalistische uitbuiting en onder-
drukking. De CPN hecht belang aan maatschappij-
kritisch onderzoek en theorievorming alsmede aan 

iso inzichten in processen van machtsvorming voor het 
socialisme, die binnen en buiten de marxistische 
traditie worden ontwikkeld. 
De CPN komt voort uit en speelt een rol in de 
ontwikkelingsgang van de Nederlandse arbeiders- 

issbeweging die in haar strijd aanknoopte bij in ons 
land bestaande positieve tradities van verdraag-
zaamheid, geestelijke vrijheid, vrijheid van gewe-
ten en denken, afkeer van onderdrukking, racisme 
en kolonialisme. De vooruitstrevende denkbeelden 

l9odie in dit kader - ook door Nederlandse marxisten 
- zijn voortgebracht, beschouwt de CPN als 
belangrijke bronnen van haar politiek. 
De CPN bouwt voort op het werk van communis-
ten die in ons land in daad, woord en geschrift zijn 

1950pgek0men voor de belangen van werkers en 
daarbij het inzicht in de Nederlandse omstandighe-
den hebben verdiept en verdergaande vruchtdra-
gende arbeid mogelijk maakten. 

De CPN laat zich ook inspireren door ideeën, eisen 
200 en verwachtingen die vanuit nieuwe vooruitstreven-

de bewegingen opkomen en een revolutie in het 
denken op gang hebben gebracht op voorheen niet 
doordachte gebieden. 

12 - Partij-organisatie: pluriform en 
strijdbaar 

De CPN treedt op voor maatschappelijke vernieu-
205  wing.  Dat komt tot uiting in de doelstellingen van 

onze partij. Dat komt ook tot uiting in de partij 
zelf. 
In de CPN is plaats voor  alien  die strijd willen 
voeren tegen kapitalistische en andere vormen van 

210 onderdrukking en die het socialisme wensen. In 
gemeenschappelijke doelstellingen beschikken de 
leden over hun partij als middel voor maatschappij-
verandering in wisselende situaties. 
Ze wordt gedragen door strijdvaardigheid en in-

215 zicht, idealisme en offervaardigheid van haar le-
den. 
De organisatievormen, het partijleven en de partij-
cultuur moeten daaraan beantwoorden. De doel-
stellingen die de CPN zich stelt, vereisen een type 

220 partij waarin revolutionair elan en oude en nieuwe 
strijdervaringen verwerkt en benut kunnen wor-
den. 
Bij het toetreden tot de communistische partij, bij 
het aanvaarden van de algemene doelstellingen, 

225 brengt men ook de eigen opvattingen, inzichten en 
ervaringen in. 
De CPN staat open voor nieuwe ideeën en ervarin-
gen, die bijdragen tot de veelzijdige ontwikkeling 
van de partij in haar activiteit, en beschouwt 

230 pluraliteit als verrijking van de communistische 
beweging. 
Ieder lid heeft gelijke rechten op deelname aan 
menings- en besluitvorming in de partij. 
Bij een democratische, gefeminiseerde partijorga- 

235 nisatie geldt als uitgangspunt, dat alle leden gelijke 
rechten en mogelijkheden moeten hebben tot 
deelname aan het menings- en besluitvormingspro-
ces en de activiteiten van de partij. Dat houdt ook in 
het bevorderen van zodanige Organisatie- en om- 

240 gangsvormen dat bestaande belemmeringen daar-
toe op grond van maatschappelijke ongelijkheid en 
achterstelling worden weggenomen. 
Een monoliet denken en handelen, dat geen ruimte 
biedt aan menings- en besluitvorming op grond van 

245 noodzakelijke inbreng van persoonlijke opvattin-
gen en denkrichtingen wordt door de CPN afgewe-
zen. 
Dat betekent een afwijzing van verstav, eerstel-
lige opvattingen van het democratisch-centralisme, 

250 die in de praktijk hebben geleid tot het afdwingen 
van een monolitische organisatievorm en tot mono-
litisch denken, tot verstarring in partijleidingen en 
verstopping in ideeën- en theorievorming. 

De CPN is geen kiesvereniging, maar een politieke 
255 organisatie die erop gericht is strijd te voeren voor 

haar doelstellingen. Dat vereist een eensgezind 
optreden van communisten op basis van een open, 
democratische oordeels- en besluitvorming, waar-
bij democratische controle op de uitvoering van de 

260 besluiten gewaarborgd moet zijn. Daarbij gelden 
meerderheidsbesluiten als uitgangspunt voor het 
optreden en wordt er naar gestreefd om elk lid 
ervan te overtuigen zich voor de uitvoering van de 
aldus genomen besluiten in te zetten. 

265 Het partijleven heeft ten doel een zo breed 
mogelijke oordeelsvorming over de aan de orde 
zijnde vraagstukken tot stand te brengen. Uit-
gangspunt is daarbij dat verschillende opvattingen 
en denkrichtingen onder communisten aan bod 

270 moeten kunnen komen en in de besluitvorming aan 
de orde kunnen zijn, dat meningsverschillen niet 
met disciplinaire methodes worden benaderd, en 
dat minderheidsopvattingen worden erkend en 
gerespecteerd. In deze geest wordt de partijdemo- 

275 cratie ontwikkeld. 
De besluitvorming in de partij richt zich voorname-
lijk op hoofdpunten die van belang zijn voor het 
optreden van de partij. Het gaat daarbij om 
besluiten welke betrekking hebben op de doelstel- 

280 lingen die bepalend zijn voor alle partij-
activiteiten. 

---.--- ---. las  - 

Wilt u ïneer weten over de CPN, bijvoorbeeld over 
het lidmaatschap? 
irNeem idan veven contact  .met  Ions  op.  
Afd. Voorlichting enVinformatie
Kadijk 145, 1018 BH Amsterdam. 
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ffro 
A lgemeen De internationale verhou-
dingen, zoals die met name na de Tweede 
Wereldoorlog zijn ontstaan, kunnen niet 
geanalyseerd worden met behulp van 
simplistische schema's die pogen de be-
wapeningswedloop en de politieke onder-
drukkingsverhoudingen te herleiden tot 
één factor: 
- het uitsluitend herleiden van de Wa-
penwedloop en de daarmee samenhan-
gende verhoudingen tot de agressieve 
imperialistische tendensen, die kenmer-
kend zijn voor het kapitalisme en om uit 
te gaan van de tot het Warschau-pact 
behorende landen als ,,natuurljke" 
bondgenoten in de strijd voor vrede en 
veiligheid. 
- de opvatting dat de supermachten in 
Oost en West als één pot nat beschouwd 
kunnen worden en dat militaire machts-
blokken als zodanig de enige verklarings-
bron van de wapenwedloop en internatio-
nale spanningen zijn. 
In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de 
stelling dat de internationale spanningen 
tussen en binnen de militaire machts-
blokken en de wapenwedloop het resul-
taat is van meerdere op elkaar inwerken-
de krachten. Daarbij moet in elk geval 
het volgende onderscheid gemaakt wor-
den: 
1) Er is sprake van een algemene dyna-
miek die kenmerkend is voor de bestaan-
de politiek-militaire blokverhoudingen 
en die er op gericht is om deze verhoudin-
gen (en daarmee de status  quo  tussen en 
binnen de blokken) te bestendigen. 
2) Er is sprake van een specifieke dyna-
miek, die kenmerkend is voor imperialis-
tische tendensen van het kapitalisme en 
die erop gericht is om een machtsover-
wicht t.o.v, de socialistische landen en 
t.o.v. ontwikkelingslanden te bewerkstel-
ligen. 
3) Er is sprake van een specifieke dyna-
miek, die kenmerkend is voor landen in 
het Oostblok, waar in het kader van de 
enorme verstatelijking van het maat-
schappelijk leven militaire bui-ocratieën 
een steeds grotere rol krijgen in de 
politieke besluitvorming en die de bewa-
peningswedloop alleen nog maar in ter-
men van militaire machtspolitiek kunnen 
beantwoorden. 

7 en 28 In de communistische bewe-
ging is de internationale aaneensluiting 
tegen fascisme, oorlogsgevaar en kolonia-
le onderdrukking sterk benadrukt. 
Dit heeft een onuitwisbare uitwerking 
gehad op het wereldgebeuren, op de 
internationale krachtsverhoudingen en 
op de daaruit voortvloeiende mogelijkhe-
den tot de ontplooiing van de strijd in 
afzonderlijke landen. Een eerste voor-
beeld daarvan was de internationale soli-
dariteit met de overwinnende socialisti-
sche Oktoberrevolutie in Rusland, die 
ook in andere landen uitstraling had. 
Het is echter ook samengegaan met het 
toepassen van sjablones, het opleggen 
van de ervaringen van de ene partij aan 
de andere, het soms volstrekt verwaarlo-
zen van het autonome karakter van een 
communistische partij. 
Dat hangt samen met de ontwikkelingen, 
die na de Oktoberrevolutie plaats von-
den: de Sowjet-Unie, en in latere fase de 
directe bondgenoten, ontwikkelden zich 
tot staatssocialistische landen. 
Ondanks de socialistische pretenties en 
de communistische doelstellingen m.b.t. 
het afsterven van de staat vond een 
proces van toenemende verstatelijking 
plaats, waarbij functies van staat ener-
zijds en functies van partij(en) en sociale 
bewegingen anderzijds meer en meer 
vermengd werden. Als gevolg daarvan 
werden internationale betrekkingen tus-
sen communistische partijen aan staats-
politieke doelstellingen van met name de 
Sowjet-Unie, ondergeschikt. 

De CPN was een van de eerste partijen in 
Europa die in de jaren zestig haar 
autonome positie onderstreepte. In die 
periode kwamen ernstige tegenstellingen 
aan het daglicht binnen de internationale 
communistische beweging en vooral tus-
sen socialistische staten mn, tussen de 
Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepu-
bliek. Er voltrok zich een buitengewoon 
schadelijke en met de communistische 
ideeën strijdige praktijk van inmenging 
in andere partijen. Dit heeft in vele 
gevallen scheuring van partijen tot ge-
volg gehad, bij volledige negering van de 
verantwoordelijkheid die elke communis- 

tische 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 staatssocialistische lan-
den. In de jaren zeventig groeide bij een 
reeks van communistische partijen de 
behoefte om duidelijk hun autonomie te 
onderstrepen en vast te leggen dat com-
munistische partijen uitsluitend verant-
woording schuldig zijn aan de arbei-
dersklasse en de bevolking in het eigen 
land. Dit is uiteindelijk zo geformuleerd 
op de Berljnse conferentie van Europese 
communistische partijen in 1976. 
Sinds die tijd zijn echter de crisisver-
schijnselen in de internationale commu-
nistische beweging zodanig van aard dat 
nauwelijks meer van een ,,internationale 
communistische beweging" sprake is. 
Het niet erkennen van de problemen die 
voortvloeien uit de onvermijdelijke ver-
scheidenheid van het optreden van com-
munisten in afzonderlijke landen heeft 
tot verstarring geleid en tot onwerkelijke 
beoordelingen en vervreemding van de 
verhoudingen van partijen tot de eigen 
bevolking. Ook heeft het geleid tot scher-
pe botsingen. 
De Sowjet-Unie treedt het streven naar 
nationale en politieke verzelfstandiging 
in het Warschau-pact tot dusver tege-
moet vanuit de opvatting dat handhaving 
van de heersende politieke systemen in 
landen binnen ,,haar invloedssfeer" een 
belang vertegenwoordigt, dat het gebruik 
van politiek-militair geweld in de inter-
nationale betrekkingen rechtvaardigt. 
Delen van de internationale communisti-
sche beweging zijn in een aftakelend 
proces terechtgekomen. De meest schok-
kende gebeurtenissen van de afgelopen 
periode waren wel de ontwikkelingen in 
Polen waar de Poolse Verenigde Arbei-
derspartij volstrekt niet in staat bleek 
maatschappelijke problemen creatief en 
politiek te helpen oplossen, en in plaats 
daarvan terzijde geschoven werd door, 
respectievelijk een beroep deed op mili-
taire macht. 
Dit stelde de naar socialisme strevende 
krachten in de kapitalistische landen 
tegelijk nadrukkelijk voor de vraag naar 
contacten met democratische bewegingen 
in bestaande socialistische landen en de 
inhoud van betrekkingen met Communis-
tische en socialistische partijen die nauw 
vervlochten zijn met staatsapparaten en 
staatsmacht. Op het 28ste congres van de 
CPN werd in dat kader besloten tot 
contacten met Charta 77 en Solidarnosc. 
Voor de CPN onderstrepen de ontwikke-
lingen van de afgelopen periode de nood-
zaak van een eigen optreden vanuit een 
eigen visie op socialisme, De CPN wenst 
vernieuwing, ook waar het gaat om 
vormen en inhouden van internationale 
samenwerkingsrelaties. Daarbij laten we 
ons inspireren door de kracht en de 
creativiteit van progressieve sociale be-
wegingen die zich de laatste tijd sterk 
ontplooid hebben, een sterk internationa-
le, solidaire dimensie uitstralen, en een 
uitwerking hebben ook naar het niveau 
van staats- en partijpolitieke verhoudin-
gen. 
Tegelijk is onze actieve internationale 
opstelling consequentie van het onder 
ogen zien van de enorme vraagstukken 
waar de mensheid voor staat, de waan-
zinnige atoombewapeningswedloop, de 
miljoenensterfte in de derde wereld, de 
roofbouw op de rijkdommen van de 
aarde: bodem en lucht, grondstoffen en 
mensen. 

De diepgaande crisis in het kapitalisme 
en de enorme gevaren die zich voordoen, 
kunnen en moeten gekeerd worden en 
dat vereist nationaal en internationaal 
het overbruggen van vastgeroeste partij-
politieke en ideologische scheidslijnen. 
Zoals de houding ten opzichte van oor-
logsvoerende kapitalistische mogendhe-
den in de periode 1914 - 1918 de oorzaak 
was van de scheuring van de arbeidersbe-
weging op internationale en nationale 
schaal, zo moet nu de dreiging van een 
allesvernietigende atoomoorlog aanlei-
ding zijn breuken te overbruggen door 
dialoog en gemeenschappelijk optreden. 
Om het streven van de CPN naar verbre-
ding, versterking en vernieuwing van 
haar betrekkingen met andere partijen 
en bewegingen te verwoorden wordt hier 
de nadruk gelegd op de noodzaak van 
nieuwe vormen van internationale sa- 

Pagina 4 

1 De positie van Nederland den. In dat kader steunt de CPN strijd voor 
Ontwikkelingen van en in de Nederlandse samenle- 380 nationale onafhankelijkheid en autonomie en staat 
ving hangen nauw samen met de internationale zij concrete stappen voor om militaire blokken 
verhoudingen in politiek, militair en economisch ongedaan te maken. 

285 opzicht. Souvereine staten dienen hun wederzijdse betrek- 
Nederland is een hoogontwikkeld kapitalistisch kingen te baseren op vreedzame coëxistentie, 
land, dat gekenmerkt wordt door de specifieke 385 niet-inmenging, culturele uitwisseling en weder- 
positie van een klein aantal zeer machtige con- zij ds voordeel. 
cerns. De sterk internationale oriëntatie, die van Op basis van deze uitgangspunten streeft de CPN 

290 oudsher de Nederlandse economie karakteriseert, naar vormen van internationale samenwerking, die 
werd en wordt in toenemende mate gedomineerd het mogelijk maken om gemeenschappelijke pro- 
door enkele multinationale ondernemingen. Deze 390 blemen m.b.t. milieu, veiligheid en economische 
ontwikkeling kan niet losgezien worden van het ontwikkeling aan te pakken. 
koloniaal verleden en de positie, die ons land 

295 sedert de Tweede Wereldoorlog in de imperialisti- 5 - Tegen armoede en uitbuiting 
sche verhoudingen inneemt. Nederland werd lid 

- Bestrijding van armoede en uitbuiting op inter- 
van het blok van Navo-landen. De actieve steun nationale schaal is wezenlijk voor de doelstellingen 
van de in Nederland heersende politieke krachten van de CPN en vereist actieve solidariteit met de 
aan de Navo-politiek betekende dat ons land werd 395 strijd van volkeren die zich ontworstelen aan 

300 meegesleurd in de bewapeningswedloop. neokoloniale overheersing en uitbuiting. 
Als gevolg daarvan is ons land nauw betrokken bij 
de nucleaire bewapening. Op ons grondgebied zijn 6 Tegen vertrapping democratische 
Amerikaanse kernwapens opgeslagen en delen van rechten de strijdkrachten zijn belast met nucleaire taken. 

305 Tesamen met de politieke en militaire onderge- - De strijd voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht 
schiktheid in het kader van de Navo werd Neder- hangt ten nauwste samen met de strijd voor 
land tevens economisch aan banden gelegd. verovering van democratische rechten. 
Eerst door deelname aan het Marshall-plan, later 400 De CPN is solidair met de strijd tegen dictatoriale 
in het kader van de EEG, verhevigde zich de greep onderdrukking en tegen vertrapping van democra- 

310 van de multinationale ondernemingen op de maat- tische rechten, waar ook ter wereld. 
schappelijke ontwikkeling. Ook de Noord-Zuid- 
verhoudingen werden door deze tendensen aan- 7 - Internationale solidariteit en 
zienlijk verscherpt. Het vrijheidsstreven van de samenwerking op grond van autonomie 
derde-wereldlanden botste op pogingen van impe- van partijen en bewegingen 315 rialistische krachten om de bestaande afhankelijk- 
heids- en uitbuitingsverhoudingen te handhaven en - Het optreden voor vrede, nationale onaihanke- 
het verzet daartegen in te dammen door nieuwe lijkheid en socialisme in Nederland is voor de CPN 
vormen te ontwikkelen: het neo-kolonialisme. 405 onlosmakelijk verbonden met internationale soli- 
Deze algemene internationale tendensen hebben dariteit, samenwerking en dialoog tussen vooruit- 

320 diepe sporen nagelaten in de Nederlandse verhou- strevende bewegingen en partijen over de gehele 
dingen. wereld. 
Dat geldt niet alleen voor de directe gevolgen zelf. De CPN wil haar betrekkingen internationaal open 
Dat geldt ook voor de ontwikkeling van progressie- 410 en veelzijdig ontwikkelen en gaat daarbij uit van 
ve krachten in ons land: solidariteit met de bevrij- een autonome positie. 

325 dingsstrijd in de derde wereld, protest tegen de Zij is solidair met de strijd tegen onderdrukking en 
kernbewapening en verzet tegen de onderschikking uitbuiting waar ook ter wereld. De CPN streeft in 
aan Navo en EEG behoren tot de beste tradities dat kader naar uitwisseling van ervaringen en 
van de progressieve beweging: tradities die voort- 415 inzichten en naar nieuwe vormen van internationa- 
bouwen op de verworvenheden van het verzet le samenwerking die gekenmerkt worden door 

330 tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen fascistische erkenning van de autonomie van partijen, door 
dictai ir en Duitse overheersing, respect voor de noodzakelijke diversiteit in denken 
Deze tradities hebben de koude oorlog overleefd en handelen en door een open houding ten Opzichte 
ondanks het feit dat de arbeidersbeweging zich in 420 van en een nauwe band met eisen, initiatieven en 
deze periode heeft laten verdelen door koude alternatieven vanuit autonome sociale bewegingen. 

335 oorlogspressie en verstard blokdenken. De CPN beschouwt zich als deel van een wereidwij- 
Het zijn deze tradities, die mede de basis vormen de beweging van progressieve krachten die streven 
voor de massale en breed samengestelde vredesbe- naar vrede, socialisme en democratie. 
weging, die aan het eind van de jaren zeventig de 425 Nieuwe vormen van internationale samenwerking 

noodzaak van en de mogelijkheden voor een tekenen zich af van krachten, die strijd tegen 
340 fundamentele heroriëntatie van de Nederlandse onderdrukking en uitbuiting verbinden met strijd 

politiek heeft aangetoond: een politiek, die zich voor democratie en die strijd voor zelfbeschikking 
niet neerlegt bij de bestaande militaire machtsblok- verbinden met strijd voor een internationale orde- 
ken, de onderschikking van Nederland aan de 43oning die gericht is op het garanderen van vrijheid 

politiek van de Verenigde Staten en de voortgaan- en veiligheid van alle volkeren en de bewapenings- 
345 de bewapeningsspiraal. wedloop weet te keren. 

De CPN stelt zich tot doel om aktief bij te dragen In het verlengde van haar coalitiepolitiek in eigen 
aan deze fundamentele heroriëntatie. Optreden land streeft de CPN naar een nieuw socialistisch 
voor vrede, democratie en socialisme in Nederland 43 internationalisme. Daarin kunnen verstarde poli- 
vereist het ontplooien van een nieuwe internationa- tieke scheidslijnen binnen de arbeidersbeweging 

350 le politiek die zich rekenschap geeft van de worden overbrugd en dienen nieuwe progressieve 
specifieke mogelijkheden en beperkingen welke politieke krachten en democratische bewegingen 
met de internationale positie van Nederland sa- als onmisbare deelgenoot hun plaats te kunnen 
menhangen. 440 vinden. 

Noodzaak van actieve vredespolitiek 

2 - Algemene uitgangspunten 8 - Terugdringen bewapening 
Het denken en handelen van de CPN is vanaf haar levensnoodzaak 

355 oprichting doortrokken geweest van internationale De strijd voor de vrede en het terugdringen van de 
solidariteit in de strijd tegen koloniale onderdruk- bewapening schept over de hele wereld voorwaar- 
king,  oorlogsgevaar en fascisme, en voor nationale den tot democratische ontwikkeling, ontspanning 
onafhankelijkheid in politiek, economisch en mili- en het uitbannen van geweld in internationale 
tair opzicht. 445 betrekkingen, en is daarmee van wezenlijk belang 

360 De CPN hanteert bij haar internationaal georiën- voor de volkeren in kapitalistische en socialistische, 
teerde optreden de volgende algemene uitgangs- in industrieel-ontwikkelde en derde wereldlanden. 
punten: Bij het realiseren van genoemde doelstellingen is 

3 Voor vrede 
inzicht nodig in de effecten van bewapening, in de 

450 maatschappelijke krachten die oorlog bevordèren 
365 
- Het uitbannen van oorlog en oorlogsvoorberei- . en in de dynamiek die aan de bewapeningswedloop 
ding vereist het tot stand brengen van internationa ten grondslag liggen. 
le samenwerking tussen alle vredeskrachten, ge- Ook is inzicht nodig in het patriarchale karakter 
richt op een vreedzame oplossing van geschillen en van oorlogsdenken en oorlogsvoorbereiding, zoals 
het terugdringen van de bewapening. Het uitban- 455 dat tot uitdrukking komt in de inrichting van het 

370 nen van atoombewapening die het voortbestaan maatschappelijk leven en het bewustzijn van men- 
van de mensheid, natuur en leefmilieu op het spel sen. 
zet, is daarbij naar de mening van de CPN van een 9 - Bewapening en militaire blokken 
hoogste prioriteit. Na de Tweede Wereldoorlog liepen de belangen 

4 - Nationale onafhankelijkheid en van de geallieerden snel uiteen. Er ontwikkelde 
460 zich op initiatief van de Verenigde Staten een 

gelijkberechtiging van landen verscherping van de verhoudingen tussen staten en 
- Elk volk heeft het onvervreemdbare recht op - statengroeperingen met een verschillend maat- 

375 zeggenschap over eigen land en eigen veiligheid. schappelijk stelsel. 
Betrekkingen, afspraken en bondgenootschappen Dat heeft geleid tot een ongekende wedloop in de 
tussen staten dienen uit te gaan van de erkenning 465 bewapening en tot blokvorming in Europa onder 
van de autonomie en gelijkberechtiging van lan- leiding van de twee machtigste mogendheden: de 



menwerking, kortom een nieuw socialis-
tisch internationalisme. 
Ook in het socialistische kamp treden als 
gevolg van de verregaande verstatelij-
king van het maatschappelijk leven, de 
vervaging van het onderscheid tussen 
partij en staat, het gebrek aan democra-
tische rechten en het overheersen van 

militair machtsdenken in de buitenlandse 
politiek, diepgaande crisisverschijnselen 
op. Daarom is ook hier een nieuw inter-
nationalisme nodig dat verstarde scheids-
lijnen overbrugt en solidair is met pro-
gressieve krachten binnen en buiten de 
staatsdragende partijen in de betreffende 
landen, 
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570 spectief, democratie en nationale onafhankelijk-
heid nastreven. 
12 - Bewapening en de derde wereld 
De ontwikkelingslanden zijn de meeste directe 
slachtoffers van de bewapeningspolitiek. 
De astronomische bedragen, die aan wapens wor-

575 den verspild, staan in schril contrast met de bittere 
armoede, honger en uitzichtloosheid van honder-
den-miljoenen mensen in de derde wereld. 
Bevrijdingsbewegingen zijn bestreden met wapens 
die in het kader van de internationale bewapenings-

580 wedloop zijn ontwikkeld. 
Deze worden niet zelden op hun effect beproefd in 
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
Onderdrukkende regimes worden militair ge-
steund. 

585 Wederzijdse solidariteit tussen progressieve krach-
ten in kapitalistische en socialistische landen en die 
in de derde-wereldlanden is van essentiële beteke-
nis voor de wereldvrede. 
13- Zelfstandige stappen 
Nederland kan, uitgaande van de sterke en zich op 

590 grote schaal manifesterende vredeswil in ons land 
en van de specifieke positie van Nederland in de 
internationale verhoudingen, een initiatiefnemen-
de rol vervullen voor de doorbreking van de 
bewapeningsspiraal. 

595 De CPN streeft naar een Nederlands beleid op het 
gebied van vrede en veiligheid, dat ten doel heeft: 
- zelfstandige stappen die leiden tot het terugdrin-
gen van de bewapening, verwijdering van atoom-
wapens van Nederlands grondgebied en het uitslui- 

600 ten van deelname aan atoombewapening; 
- een heroriëntatie van de buitenlandse politiek 
gericht op het vrijmaken van en op den duur 
uittreden uit de NAVO, in het perspectief van 
opheffing ervan; 

Het grensoverschrijdende machtsstreven van het 605— optreden in internationaal verband voor het 
kapitalisme de imperialistische jacht op winst uitbannen van massavernietigingswapens en voor 

sos grondstoffen en afzetgebieden en de daarmee het tot standbrengen van kernwapenvrije zones. 
gepaard gaande concurrentie en machtsstrijd roept Vreedzame betrekkingen tussen 
bij voortduring gevaar op voor de vrede. souvereine staten 
Zij leiden tot een confrontatie met socialistische 
landen waarmee een bewapeningsspiraal op gang is 

510 gebracht die de hele wereld is gaan bedreigen. 
Deze ongebreidelde en mensonwaardige bewape-
ning vergiftigt de verhouding tussen staten, oefent 
een neerwaartse druk uit op het levenspeil van 
mensen en tast democratische rechten aan. 

515 Grote internationale kapitaalsbelangen staan als 
concurrenten tegenover elkaar in gebieden waar al 
wapens tot explosieve hoogte zijn opgestapeld. 
Conflicten kunnen (soms onvoorzien) tot gewapen-
de botsingen leiden. 

520 Door de kapitalistische crisis zijn de tegenstellingen 
tussen de verschillende kapitalistische landen toe-
genomen. 
Uiteenlopende belangen van Verenigde Staten, 
Japan en een aantal West-Europese staten komen 

525 in de crisis sterker naar voren. De agressieve 
politiek van de Verenigde Staten om een nieuwe 
impuls te geven aan de kernwapenwedloop door 
introductie van een nieuwe generatie kernwapens 
in Europa, roept ook in de heersende kringen in 

530 Europa tegenkrachten op. Immers door deze poli-
tiek dreigt Europa tot atoomslagveld gemaakt te 
worden. 
De onderlinge verdeeldheid over de te voeren 
politiek tussen de kapitalistische machten schept 

535 gevaren voor de vrede, maar biedt tegelijk ook 
mogelijkheden voor de vredeskrachten. 

Het feit dat het militair-industriële complex in de 
kapitalistische landen voortdurend nieuwe aanzet-
ten geeft tot opvoering van de bewapening maakt 

540 duidelijk welke beslissende betekenis de strijd in 
deze landen voor de vrede heeft. 

IiIik! 'N iii ,tis , LIIwfl1TTT  
Tegenover de hoop, dat de afschaffing van privé-
eigendom van produktiemiddelen in socialistische 
landen elke kans op militair geweld zou wegnemen, 

545 staat de ervaring dat ook tussen socialistische 
landen sommige conflicten tot militaire confronta-
ties hebben geleid. 
Tussen socialistische landen doen zich tegenstellin-
gen voor op basis van verschillen in ontwikkeling, 

sso historische ervaringen, geografische positie, visies 
op het socialisme en betrekkingen tot kapitalisti-
sche landen. Bij de oplossing van deze tegenstellin-
gen neigen landen met een grotere militaire macht 
er toe deze macht te gebruiken als middel om 

sss geschillen te beslechten. Zo'n opstelling is in strijd 
met de (in de communistische beweging geformu-
leerde) principes van nationale zelfbeschikking en 
vreedzame coëxistentie en doet afbreuk aan de 
internationale strijd voor vrede, nationale onafhan- 

560 kelijkheid en socialisme. 
Hoewel de bewapeningswedloop de socialistische 
landen is opgedrongen heeft toch tevens een 
overschatting plaatsgevonden van de rol van de 
militaire macht in de internationale betrekkingen 

565 en onderschatting van de gevolgen hiervan voor de 
aantrekkelijkheid en de ontwikkeling van het 
socialisme. 
De CPN steunt bewegingen in deze landen, die 
vanuit een socialistische en vredebevorderend per- 

Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. De grootste 
gangmaker van de wapenwedloop was en is de 
Verenigde Staten. Maar de fixatie op het militaire 

470 machtsdenken in de Sowjet-Unie heeft mede bijge-
dragen tot de uitzichtloosheid van deze wedloop. 
Het militaire machtsstreven en de moderne techno-
logie hebben een eigen dynamiek in de wapenwed-
loop gebracht in die zin dat er arsenalen aan 

475 massavernietigingswapens zijn opgetast waarmee 
de wereld vele malen kan worden vernietigd en die 
als zodanig een gevaar voor de mensheid is 
geworden. 
Vrede en veiligheid worden niet alleen meer in 

480 gevaar gebracht door agressieve krachten maar ook 
door risico's van het menselijk en technologisch 
falen. Om deze redenen kunnen vrede en veiligheid 
niet gewonnen worden door uitsluitend uit te gaan 
van militaire machtsverhoudingen in de wereld, 

485 tussen de blokken en de machtigste mogendheden 
daarin. 
Voor het doorbreken van de wapenwedloop is het 
nodig niet alleen uit te gaan van het eigen (al of niet 
vermeende) historische gelijk maar moet ook 

490 uitgegaan worden van de actuele politieke moge-
lijkheden om volkeren te winnen voor een andere 
defensie-politiek. 
Onderhandelingen tussen de V.S. en de S.U. tot 
regeling en beheersing van bewapening en conflic- 

495 ten kunnen een eigen positieve betekenis hebben, 
maar zijn geen garantie voor vermindering van de 
bewapening. 
Strijd voor de vrede, het terugdringen van de 
atoombewapening vereist concrete stappen .-  bin- 

500 nen en buiten bondgenootschappelijke verbanden 
- die ook perspectieven openen voor het opheffen 
van de politiek-militaire blokken. 

10- Bewapening en kapitalisme 

14- Voor nationale onafhankelijkheid 
Uitgaande van het onvervreemdbare recht van 
volkeren op zelfbeschikking dienen betrekkingen 

610 en afspraken tussen staten uit te gaan van de 
erkenning van de souvereiniteit van landen en van 
de vrijheid van keuze van maatschappelijke stelsels 
en maatschappelijke veranderingen. 
Gebroken moet worden met praktijken en opvat- 

615 tingen waarin de souvereiniteit van staten onderge-
schikt wordt gemaakt aan de militaire eacht3ver-
houdingen tussen de blokken en de wereidstrategi-
sche overwegingen van de machtigste staten daar-
binnen. 

620 Niet alleen levert dit geen enkele garantie op voor 
ontspanning en duurzame vrede; het ondergeschikt 
maken van nationale belangen aan blokvorming 
doet integendeel de spanningen toenemen. 
Het heeft de bewapening opgestuwd en deze 

625 oncontroleerbaar gemaakt voor volken, parlemen-
ten en regeringen en geleid tot aantasting en 
afbraak van nationale onafhankelijkheid. 
Afspraken tussen de V.S. en de S.U. met betrek-
king tot regeling en beheersing van bewapening en 

630 conflicten in de wereld mogen nooit - met een 
beroep op machtsevenwicht en handhaving van de 
status  quo  - leiden tot onderschikking van naties 
aan de belangen van de V.S. en S.U. 

15 - Doorbreken status  quo  
In toenemende mate beginnen kleinere landen naar 

635 wegen te zoeken om een eigen positie in te nemen 
in het internationale krachtenveld. Initiatieven 
voor kernwapenvrije zones, voor vermindering van 
de bewapeningsuitgaven en nieuwe onderhande-
lingsvoorstellen, alsmede stellingnames tegen de 

o modernisering van de kernwapens getuigen daar-
van. 
De CPN wil er toe bijdragen dat dit proces van 
doorbreking van de blokkenpolitiek verder wordt 
doorgezet. De CPN wijst daarom redeneringen van 

645 de hand die met een beroep op machtsevenwicht en 
saamhorigheid een uniforme gedragslijn binnen de 
pacten blijven opeisen. Dat leidt ertoe dat de 
wereld verdeeld blijft in invloedssferen van de 
sterkste mogendheden. 

650 Dat zou de volken van de derde wereld vastpinnen 
op hun huidige positie. Ze zou de werkers in de 
industrieel ontwikkelde landen dwingen hun activi-
teit te beperken tot de enge marges, die het 
kapitalisme wenst toe te staan. Ze zou elke 

655 vernieuwingsbeweging in staatssocialistische lan-
den onder zware druk plaatsen; onder druk van de 
noodzaak een ,,geharnast antwoord" te geven aan 
de bewapeningsinitiatieven van het imperialisme. 

16 - Verenigde Naties als trefpunt 
Het voorkomen van oorlog vereist het zoeken naar 

66o een vreedzame regeling van alle geschillen en 
oplossing van de grote wereldproblemen. 
In dat kader hecht de CPN betekenis aan de 
uitbouw van de aandacht voor de Verenigde Naties 
als trefpunt van alle staten en regeringen. Een 

66s positief optreden van de Organisatie der V.N. kan 
tot standkomen, als de bereidheid bij elk land 
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afzonderlijk bestaat om met eigen verantwoorde-
lijkheid en inzicht op te treden. 
De CPN is er voor dat initiatieven zoals die op het 

670 gebied van ontwapening, en het tegengaan van 
geweld in internationale betrekkingen vanuit de 
V.N. door Nederland worden ondersteund. 
Nederland zou ook eigen vredebevorderende ini-
tiatieven samen met andere landèn (zoals kernwa- 

675 penvrije zones in Europa) via het forum van de 
Verenigde Naties kunnen propageren. 

17 - Beweging niet-gebonden landen 
Een groot aantal landen heeft na de Tweede 
Wereldoorlog een eind gemaakt aan de koloniale 
heerschappij en nationale onafhankelijkheid be- 

680v0chten. De vereniging van die landen in de 
beweging van niet-gebonden landen versterkt de 
mogelijkheid zelfstandig op te treden in de interna-
tionale politiek en om eigen nationale wegen te 
bepalen. 

685 De CPN ziet een belangrijke rol weggelegd voor 
die beweging waar het gaat om het doorbreken van 
de verstikkende werking en de oorlogsdreiging die 
uitgaat van de pogingen de wereld op te delen in 
invloedssferen van machtsblokken. De CPN be- 

690 pleit een positieve benadering en ondersteuning 
van voorstellen die door niet-gebonden-landen 
naar voren worden gebracht in internationale 
organen om te komen tot fundamentele verande-
ring in internationale politieke, militaire en econo- 

695mische verhoudingen. 

18 - Tegen onderschikking van 
Nederland aan NAVO- en EG-dictaten 

De CPN keert zich tegen pogingen om in het kader 
van NAVO of EG ontwikkelingen op gang te 
brengen die nationale belangen ondergeschikt ma-
ken aan de doelstellingen en belangen van de grote 

700 kapitalistische industrie-staten en die leiden tot 
ondermijning of zelfs een blokkade van de moge-
lijkheden tot het ontwikkelen van internationale 
solidariteit en tot Vrij gekozen vormen van samen-
werking tussen staten. 

705 De CPN wijst politieke integratie in EG-kader af. 
Dat geldt ook voor andere vormen van politieke 
samenwerking, die ingaan tegen de democratische 
controle-mogelijkheden van nationale parlemen-
ten. 

710 De CPN verzet zich met name tegen elke institutio-
nele benadering van een Europees veiligheids- of 
defensiebeleid. De CPN treedt op voor samenwer-
king tussen progressieve krachten in Europa en 
voor een o szerk mogelijke inbreng vanuit Neder- 

715 land in het Europese parlement en andere EG-
organen. 

20 - Nederlandse economie 
765 Tussen de ontwikkelde kapitalistische landen en 

blokken is een concurrentiestrijd gaande, die crisis-
verschijnselen oproept en erdoor wordt versterkt. 
Na een periode van vermindering van handelsbe-
lemmeringen nemen de tendensen tot afscherming 

770 toe. Deze ontwikkeling is ongunstig voor kleinere 
landen, in het bijzonder ook voor ons land. 
De Nederlandse economie is sterk gespecialiseerd 
op internationale activiteiten als handel, vervoer, 
havenactiviteiten, energieprodukten en verwerking 

775 van grondstoffen en is daardoor afhankelijk van en 
gebaat bij open en alzijdige internationale econo-
mische betrekkingen. Tegelijkertijd echter worden 
bij uitstek de internationale economische betrek-
kingen van ons land gedomineerd door een aantal 

780 zeer machtige concerns. 
De expansie van de multinationale concerns bracht 
een eenzijdige specialisatie teweeg, die de Neder-
landse economie meer kwetsbaar heeft gemaakt 
voor crisisverschijnselen. 

785 De oprichting van de EG diende doelstellingen van 
de multinationale concerns. De bevoogding die 
vanuit de EG plaats heeft op alle terreinen van de 
economische en sociale politiek leidde tot verva-
ging van parlementair democratische rechten en 

790 ondermijnde de weerstand tegen de internationaal 
heersende crisis van het kapitalisme. Bedrijven en 
bedrijfstakken die voor de nationale economie van 
vitale betekenis zijn, werden en worden verwaar-
loosd en weggedrukt. 

795 Anderzijds zijn er ook tegenkrachten, die op 
Europees niveau resultaten geboekt hebben: in het 
kader van organen als de EG zijn ondermeer 
onder druk van het optreden van de vakbeweging 
- richtlijnen tot stand gekomen die openingen 

800 bieden aan het optreden van vooruitstrevende 
bewegingen, zoals op het gebied van gelijke belo-
ning van mannen en vrouwen en het stakingsrecht. 

21 - Economische samenwerking op basis 
van souvereiniteit 

De CPN streeft naar samenwerking van progressie-
ve krachten over dé grenzen heen om gemeen- 

805 schappelijk initiatieven en acties te ontwikkelen 
voor bestrijding van crisis en werkloosheid. 
De CPN zet zich daarbij met name in voor 
versterking van de strijd op internationaal vlak, 
solidariteit in de strijd tegen het beleid van de 

810 multinationals, strijd voor arbeidstijdverkorting en 
optreden voor een gecoördineerde herstel- en 
stimuleringspolitiek, en strijd voor een gemeen-
schappelijk progressief milieubeleid. 
De CPN is voorstander van economische samen-

815 werking op basis van souvereiniteit. 

Internationale economische betrekkingen 

19 - Solidariteit en praktische hulp 
De internationale verhoudingen op economisch 
terrein worden gekenmerkt door onderdrukking en 
een ontstellende ongelijkheid. 

720 In grote delen van de wereld wordt de meerderheid 
van de bevolking getroffen door ontrechting en 
uitbuiting, door armoede, honger en massale werk-
loosheid. 
Deze situatie is een resultaat van langdurige kolo-

725 niale overheersing en van een internationale expan-
sie van het kapitalisme die ontwrichtend werkt op 
landen van de derde wereld in het bijzonder. 
Deze landen zijn betrokken in de kapitalistische 
wereldmarkt, maar zijn daarin afhankelijk van 

730 multinationale concerns en banken. 
De politiek die de machtigste westerse staten, (de 
V.S., voorop) voeren, ondermeer via internationa-
le organen als IMF en Wereldbank, is gericht op 
behoud en versterking van machtsposities. 

735 Economische hulpverlening is hoofdzakelijk ge-
richt op het veilig stellen van de beschikkingsmacht 
over grondstoffen en afzetgebieden en gaat maar al 
te vaak gepaard met politieke en militaire drukmid-
delen. 

740 De gigantische schuldenlasten, ook aan particuliere 
banken, houden de ontwikkelingslanden in een 
wurgende greep. 
Bestrijding van armoede en economische onder-
drukking op internationale schaal is wezenlijk voor 

745 de doelstellingen van de CPN. Er moet gestreefd 
worden naar uitbreiding van relaties met landen die 
zich ontworstelen aan neo-koloniale onderdruk-
king en uitbuiting, waarbij gevoelens van solidari-
teit in praktische hulp tot uiting moeten komen. 

750 In dit verband is een positieve benadering en 
ondersteuning nodig van de voorstellen voor funda-
mentele verandering in de internationale economi-
sche verhoudingen, welke met name vanuit de 
ontwikkelingslanden en de beweging van niet- 

755 gebonden-landen naar voren gebracht zijn in het 
kader van de Verenigde Naties. 
Het is van belang om nieuwe internationale econo-
mische betrekkingen tot stand te brengen die de 
ontwikkelingsmogelijkheden van derde wereldlan- 

760 den niet afremt maar juist vergroot. Daartoe is een 
ontwikkelingsprogram noodzakelijk, waarin finan-
ciële en economische steun gericht is op de 
werkelijke behoeften en mogelijkheden van de 
betreffende landen. 

22- Handel met socialistische landen 
Daarbij is een uitbreiding van handelsbetrekkingen 
met de socialistische landen gewenst. Dat kan 
bijdragen aan economisch herstel, alsmede aan de 
ontwikkeling van duurzame en meer planmatige 

820 handelsbetrekkingen. Het is tevens van belang 
voor vermindering van de internationale spannin-
gen en gaat in tegen het opsluiten in blokken. 

De huidige door multinationale ondernemingen 
beheerste EG-politiek vormt een barriêre voor de 

825 ontwikkeling van een fundamentele aanpak van de 
economische crisis. De heersende EG-politiek is 
juist gericht op onderontwikkeling van bepaalde 
landen en regio's en op versterkte uitbuiting van 
derde wereldlanden. 

830 De CPN verzet zich tegen iedere poging om in het 
kader van de EG dwingende maatregelen op te 
leggen aan lidstaten waardoor essentiële belangen 
op het gebied van werkgelegenheid worden ge-
schaad, het midden- en kleinbedrijf wordt getrof- 

835  fen  en die haaks staan op de door ons gewenste 
democratische besluitvorming over de nationale 
economische ontwikkeling. 
Progressieve krachten zullen zich gezamenlijk moe-
ten inzetten voor een koersverandering wat betreft 

840 economische samenwerking in Europa. Daartoe 
dienen zij de EG als strijdterrein niet aan ,,rechts" 
over te laten. Het is van belang om ook in het kader 
van de EG te strijden voor een politiek, die: 
- een gelijkwaardige positie van de lidstaten 

845 garandeert; 
- economieën van de lidstaten minder afhankelijk 
maakt van de Verenigde Staten en van de invloe-
den van het daar gevoerde beleid; 
- gericht is op het verbeteren van de economische 

850 betrekkingen met landen van de Comecon; 
- gericht is op het tot stand brengen van betrek-
kingen met ontwikkelingslanden op basis van ge-
lijkwaardigheid; 
- gericht is op het bestrijden van grensoverschrij-
dende natuur- en milieuproblemen; 
- de macht van multinationale ondernemingen 
aan banden legt door maatregelen en gedragsregels 
van dwingende aard. 

24- Multinationale ondernemingen 
Van essentieel belang is het veroveren van effectie-

860 ve democratische controle op het opereren van de 
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multinationale ondernemingen, die zich binnen de 
huidige verhoudingen in hoge mate kunnen ont-
trekken aan elke verantwoöri!1 SPlicht tegenover 
zowel de vakbeweging en werknerneL 15 tegen- 

865 over het nationale belang. Een dergelijke conirO 
en beïnvloeding en het ontwerpen van effectieve 
regelgeving voor het gedrag van multinationale 
ondernemingen, ook in internationaal verband zijn 
belangrijk om de positie van landen van de derde 

870 wereld ten overstaan van deze economische gigan-
ten te versterken. De informatieplicht van deze 
ondernemingen, ook die welke onder buitenlands 
beheer vallen, moet worden uitgebreid. Medebe-
slissingsrecht van de werkers in deze ondernemin- 

875 gen moet gegarandeerd worden; de kennis en de 
belangen van de werkers zijn een onmisbare factor 
in het te ontwikkelen industriebeleid. Ondernemin-
gen waarin de staat een belangrijke invloed heeft, 
zouden hierin een voorbeeldrol kunnen vervullen. 

880 De CPN acht internationaal gecoördineerd vak-
bondsoptreden op dit terrein van wezenlijke bete-
kenis. 
Internationale solidariteit en 
samenwerking 
25 - Internationale solidariteit 
De CPN is solidair met de strijd van de volkeren 
tegen onderdrukking en uitbuiting waar ook ter 

885 wereld. 
De nationale strijd voor vrede, vooruitgang en 
socialisme heeft een sterk internationale dimensie 
en vereist daadwerkelijke internationale solidari-
teit, samenwerking en dialoog. 

890 De CPN wil wereldwijd komen tot open en 
veelzijdige betrekkingen met progressieve bewe-
gingen en partijen om de opgaven van deze tijd 
gemeenschappelijk te kunnen volbrengen. 

26 - Autonomie van partijen en 
bewegingen 

Bij het ontwikkelen van internationale samenwer- 
895  king  en solidariteit gaat de CPN uit van autonome 

posities van partijen en bewegingen, en van erken-
ning van de diversiteit in nationale omstandigheden 
en doelstellingen. 
Ieder ander uitgangspunt is schadelijk voor de 

900 ontplooiing van revolutionaire strijd voor maat-
schappijvernieuwing en socialisme in afzonderlijke 
landen en staat het tot stand brengen van een 
gecoördineerd optreden in de weg. 

27 - Revolutionair elan van 
massabewegingen 

De laatste tijd geeft een nieuw revolutionair elan te 
905 zien op het gebied van de internationale samenwer-

king. In de vredesstrijd, in de vakbondsstrijd, in de  

vrouwenbeweging, in de solidariteits- en anti-
kernenergiebeweging worden landsgrenzen over-
schreden en vinden groeperingen elkaar in hechte 

910 vormen van coördinatie en samenwerking. Ken-
merkend is daarbij dat het gaat om contacten op 
basis gemeenschappelijk optreden voor concre- 
te doelen. 
Met name in de strijd tegen de atoombewapening is 

915 een inspirerende samenwerking en soidarteit ont-
wikkeld met een enorme uitstraling. 
Naar de mening van de CPN dient internationale 
samenwerking tussen partijen gekenmerkt te wor-
den door nauwe banden met de zich ontplooiende 

920 massabewegingen. 
De CPN wijst - ook in internationaal verband - 
pogingen tot partijpolitieke betutteling en versmal-
ling van massabewegingen van de hand. 
De kracht van autonome progressieve massabewe-

925 gingen is wezenlijk voor het tot stand brengen van 
vrede en maatschappijvernieuwing. 
Politieke partijen hebben een eigen verantwoorde-
lijkheid om dat te bevorderen en ruimte te schep-
pen voor verdere ontplooiing ervan. 

28 - Samenwerking tussen partijen 
930 Internationale samenwerking tussen partijen 

veelal met een bilateraal karakter - moet geken-
merkt worden door veelvormigheid en zal niet 
beperkt mogen zijn tot formele contacten op het 
niveau van partijtoppen. Ze moet gericht zijn op 

935 het tot stand brengen van gemeenschappelijk op-
treden en uitwisseling van ervaringen en ideeën. 
Het gaat erom om op basis van praktische solidari-
teit over de hele wereld tot diepgaande vormen van 
samenwerking te komen, die vooruitlopen op 

940 nieuwe politieke verhoudingen. 
Daarbij is de CPN zich bewust van de grote 
diversiteit die optreedt zowel in landen als binnen 
progressieve partijen en bewegingen. 
Het debat met betrekking tot principiële vernieu- 

945  wing  van de communistische en socialistische bewe-
gingen is een wereldwijd proces, dat zich afspeelt 
tegen de achtergrond van een nieuw tijdperk met 
grote mogelijkheden voor revolutionaire strijd. 
Het wederzijdse kennisnemen van ervaringen en 

950 ideeën van communistische en socialistische partij-
en is een noodzaak voor de ontwikkeling van een 
eigen concrete oriëntatie in de internationale ver-
houdingen. 
De CPN kan in de internationale betrekkingen 

955 zelfbewust optreden op basis van haar eigen optre-
den en programma. 
Zij streeft daarbij naar een nieuw internationalis-
me dat traditionele politieke scheidslijnen weet te 
overbruggen en verstarde vormen van het oude 

96ointernationalisme weet te overwinnen. 
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TOELICHTING 

1 Uiigangspunt 
De huidige machts- en eigendomsverho1Jgen in 
Nederland zijn strijdig met zelfstandige ont- 
plooiIng van meneri in hun leef- en werksituatie en 
met eC1,1 democratische bepaling van de inrichting 

- 
 

van de maatschappij op economisch, sociaal, poli-
tiek en cultureel gebied. 
Tegelijk onderkent de CPN dat ook de strijd van 
hen die het bestaan van deze verhoudingen aan-
vechten een stempel drukt op de inhoud en 

970 vormgeving van de maatschappij waarin wij leven. 
Een reeks van democratische verworvenheden zijn 
evenzeer kenmerkend geworden voor onze maat-
schappij. 
De CPN heeft daar zelf aan bijgedragen en sluit er 

975 in haar optreden bij aan: vernieuwend en verwor-
venheden verdedigend. 

2 Diversiteit van maatschappelijke 
tegenstellingen 

De maatschappelijke verhoudingen in ons land 
worden gekenmerkt door een kapitalistische pro-
duktiewijze, die gebaseerd is op particulier eigen- 

980 dom en beheer van produktiemiddelen. De pro-
duktie is daarbij gericht op zo hoog mogelijke 
winsten op basis van de arbeid van degenen die 
slechts beschikken over hun arbeidskracht. 
Vooral in periodes van crisis komen de klassente-

985 genstellingen en de ondemocratische willekeur, die 
eigen zijn aan dit stelsel, des te schrijnender naar 
voren. 
De maatschappelijke verhoudingen worden ook 
gekenmerkt door een vèrgaand verstoorde relatie 

990 tussen mens en natuur als gevolg van uitputting van 
grondstoffen en energie, milieuvervuiling en ge-
vaarlijke ontwikkelingen op het gebied van atoom-
energie en chemie. 
Gigantische tegenstellingen tussen industrieel ont- 

995 wikkelde en onontwikkelde gebieden bepalen het 
wereldbeeld. Tegenover de kapitalistische verspil-
ling en geforceerde consumptie-industrie staan 
armoede, gebrek en honger. Dit werkt sterk door 
in de Nederlandse verhoudingen. Verschillen tus- 

i000sen diverse etnische en culturele groepen gaan 
gepaard met onderdrukking en discriminatie op 
grond van huidskleur of land van herkomst. 
De maatschappelijke verhoudingen worden even-
eens gekenmerkt door patriarchale onderdrukking 

1005 van vrouwen. Deze patriarchale onderdrukking en 
het daarmee samenhangende systeem waarin hete-
ro-sexualiteit de normaliteit is, vinden hun uit-
drukking in een discriminerende sexegebonden 
arbeidsdeling en in onderdrukking op het gebied 

ioio van de sexualiteit. 
De CPN gaat bij haar optreden uit van het bestaan 
van deze diverse tegenstellingen en onderkent 
zowel de onderlinge verwevenheid daarvan als het 
relatief zelfstandige karakter. 

1015 De arbeidersbeweging is ontstaan in de strijd tegen 
kapitalistische onderdrukking en uitbuiting en de 
daarmee samenhangende rechteloosheid op andere 
gebieden. In die strijd zijn grote resultaten ge-
boekt: sociale en politieke rechten werden verwor- 

1020 ven. 
Van grote betekenis is daarbij de aaneensluiting 
van de werkers voor verdediging van hun belangen 
in de vakbeweging. De historische en actuele 
ervaring leert, dat het breken van de kapitalistische 

1025 beschikkingsmacht over de produktiemiddelen niet 
automatisch leidt tot opheffing van onderdrukking 
op andere gebieden. 
Uiteenlopende maatschappelijke bewegingen strij-
den tegen specifieke verhoudingen van ongelijk- 

1030 heid en afhankelijkheid, die hoewel onderling 
verweven, niet tot elkaar te herleiden zijn. Deze 
bewegingen vechten deze maatschappelijke ver-
houdingen aan, maken door hun actief optreden 
tegenstellingen zichtbaar en hebben geleid tot 

1035 vernieuwende doorbraken in opvattingen en prak-
tijken in ons land. 
Zo heeft de vredesstrijd de mogelijkheid aange-
toond dat een richtingsverandering in de Neder-
landse politiek te bewerkstellingen is. In dit voor de 

1040 toekomst van ons land beslissende vraagstuk bleek 
het mogelijk meerderheden te vormen voor essen-
tiële doelstellingen en konden verstarde opstellin-
gen van partijen en oude schema's worden door-
broken. De ontwikkeling van de vredesbeweging 

1045 heeft een bezielend effect op de ontplooiing van het 
gehele politieke en maatschappelijke leven. 
Daarnaast zijn democratische en emancipatorische 
bewegingen ontstaan, die een ongekend brede 
omvang hebben aangenomen en een vernieuwende 

1050 invloed hebben op het denken over velerlei vraag-
stukken. Ze gaan uit van de idee dat niet voortge-
leefd kan en mag worden binnen verouderde en 
onderdrukkende structuren en krijgen daardoor 
revolutionaire vorm en inhoud. 

1055 De CPN stelt zich ten doel er toe bij te dragen dat 
klassenstrijd, strijd voor vrede, voor vrouwenbe-
vrijding, voor politieke democratie, voor een leef- 

tare  aarde en voor gelijkwaardigheid van diverse 
ethnisch-culturele groepen verbonden wordt met 

1060 het perspectief van en de strijd voor een nieuwe 
socialistische maatschappij. Daarbij zijn we ons 
ervan bewust dat er geen vanzelfsprekend verband 
bestaat tussen de strijd op al die gebieden. Conflic-
ten en spanningen tussen deze verschillende terrei- 

1065 nen en veelzijdige inzetten van strijd zijn niet 
uitgesloten. 
De CPN erkent deze veelzijdigheid en verwerpt 
elke hiërarchische rangschikking van bewegingen. 
Zij gaat uit van de betekenis van de afzonderlijke 

1070 strijdterreinen en van de eigen dynamiek die 
bewegingen daarop ontwikkelen. Waar de wil tot 
politieke overeenstemming aanwezig is, zoekt zij 
naar verbindingen tussen bewegingen en tussen 
strijdterreinen, die nieuwe vormen van actie en 

1075 gezamenlijk optreden mogelijk maken. 

5 - Verdediging en uitbreiding sociale 
rechten 

Evenals andere hoogontwikkelde kapitalistische 
landen is de staat in de Nederlandse maatschappij 
een steeds grotere rol gaan spelen in het econo- 

1140 misch leven. In de langdurige economische groei 
tot in de eerste helft van de zeventiger jaren heeft 
de staat een belangrijke rol gespeeld waar het erom 
ging een snelle technische ontwikkeling, intensieve 
benutting van arbeid en opvoering van produktivi- 

1145 teit mogelijk te maken, mede door regulering van 
concentratie- en centralisatieprocessen. Daarnaast 
was dit staatsingrijpen in het economische leven 
vooral gericht op het zoveel mogelijk voorkomen 
van crisis in de processen van kapitaalsaccumulatie 

1150 of tenminste het dempen van de effecten daarvan 
• ter bescherming van de winsten. 

De arbeidersbeweging maakte in de periode van 
hoogconjunctuur en extreem hoge winsten gebruik 
van de mogelijkheden om belangrijke sociale en 

1155 culturele verbeteringen te bevechten. 

ri uv •jir  i  iirn it 
Het economisch systeem van het kapitalisme met 
zijn winststreven, vrije marktwerking en concur-
rentie onttrekt wezenlijke bestanddelen van het 
bestaan aan democratische controle, zeggenschap 

1080 en besluitvorming. Het systeem van loonafhanke-
lijkheid behelst autoritaire zeggenschapsverhou-
dingen. 
Scherpe concurrentiestrijd heeft geleid tot vorming 
van concerns met grote, veelal grensoverschrij den- 

1085 de macht. Mogelijkheden, die de ontwikkeling van 
wetenschap en techniek biedt voor menselijke 
ontplooiing zijn verworden tot middelen ter exploi-
tatie van arbeid en hefbomen voor financiële en 
machtsconcentratie. 

1090 De Nederlandse economie wordt gedomineerd 
door enkele zeer grote multinationale ondernemin-
gen en door het financieringskapitaal. Deze 
machtsconcentraties zijn in hoge mate verstrengeld 
met die van andere imperialistische centra, hetgeen 

1095 leidt tot ondermijning van de nationale zelfstandig-
heid van ons land en tot tegenstellingen en onge-
lijkmatige ontwikkelingen in de Nederlandse eco-
nomie zelf. 
De in Nederland aanwezige bodemschatten,  tech- 

1100 nologische kennis en vakbekwaamheid zijn niet 
benut voor een veelzijdige economische ontwikke-
ling die rekening houdt met de noodzaak van een 
evenwichtige internationale economische arbeids-
deling en gericht is op de behoeften van de 

1105 bevolking. Dit heeft in de afgelopen decennia 
geleid tot economische groei, die gepaard is gegaan 
met een verstoring van de relatie tussen mens en 
natuur, met regionale onderontwikkeling, met 
massale uitstoot van arbeidskrachten uit het kapita- 

1110 listische produktieproces, met bestaansonzeker-
heid voor steeds grotere bevolkingsgroepen en 
aantasting van het levenspeil. 
De opgetreden stagnatie in de kapitalistische ont-
wikkeling verscherpt de tegenstellingen tussen 

1115 loonafhankelijken enerzijds en kapitalistische 
machthebbers anderzijds. Bovendien leidt deze 
stagnatie ertoe, dat niet-monopolistische groepen, 
midden- en kleinbedrijf, in versterkte mate zijn 
overgeleverd aan de grillen van monopolistisch 

1120 beheerste markten en afhankelijk zijn geworden 
van het financieringskapitaal. 
Een steeds groter deel van de bevolking heeft 
belang bij een andere economische ontwikkeling. 
Anti-kapitalistische structuurhervormingen zijn 

1125 noodzakelijk, waarbij de macht van de banken en 
de grote concerns aangetast wordt. De noodzaak 
van het breken met de kapitalistische structuren 
vloeit voort uit het onvermogen om bij de handha-
ving daarvan oplossingen te bieden voor de immens 

1130 grote vraagstukken waarvoor de mensheid staat. 
Het kapitalistische stelsel is niet in staat de produk-
tieve vermogens van menselijke en materiele aard 
te benutten voor welvaart, werkgelegenheid en 
sociale zekerheid, en een eind te maken aan de 

1135 verspilling van grondstoffen en het milieu. Daarom 
is socialisme noodzakelijk. 

Pagina 8 

3 Het is uiteraard niet mogelijk om een 
volledige beschrijving te geven van wat 
zich in ons land afspeelt en beweegt, noch 
om alle vormen van specifieke ongelijk-
heid en afhankelijkheid en alle bewegin-
gen die zich daartegen keren in kaart te 
brengen. 
Op nagenoeg alle gebieden van het maat-
schappelijke leven zijn mensen samen 
met anderen actief. 
Bewegingen kennen hun eigen maat-
schappelijke achtergronden, eigen dyna-
miek, hun eigen conjunctuur, (stilstand, 
of zelfs terugval, afgewisseld door plotse-
linge doorbraken). 

In dit hoofdstuk worden een aantal 
centrale tegenstellingen behandeld die 
doorwerken in alle maatschappelijke ver-
houdingen en strijdterrein vormen van 
grote sociale bewegingen. 
De behandeling daarvan is niet uitput-
tend en kan dat ook niet zijn. Toch willen 
we hier een aantal voorbeelden noemen. 
Uiteraard doet deze opsomming geen 
recht aan het totale spectrum wat door 
maatschappelijke bewegingen bestreken 
wordt en in de toekomst kan worden: 

a Specifieke emancipatie-
bewegingen: 

- leeftijdsgebonden emancipatiebewe-
gingen keren zich tegen het onmondig en 
rechteloos houden van kinderen en jon-
geren (misbruik van ouderlijk gezag, 
kindermishandeling en -verwaarlozing, 
onderdrukkende opvoedingsstijlen  etc.)  
en anderzijds tegen een samenleving die 
bejaarden eenvoudig afschrijft (tegen ou-
derdomsarmoede, onmondige behande-
ling, isolering, vereenzaming). 
- de potten- en flikkerbeweging keert 
zich tegen overheersing van de hetero-
sexuele norm die leidt tot discriminatie 
op grond van sexueel-erotische voorkeu-
ren of gewoonten; uitgaande van haar 
algemene opvatting van pluriformiteit 
van levensstijlen steunt de CPN optreden 
tegen elke vorm van discriminatie van 
homosexuelen (tegen discriminatie bij 
sollicitaties en promoties, afbreken van 
homo-haat en -angst). 
- gehandicaptenbewegingen strijden te-
gen discriminatie en uitsluiting van het 
maatschappelijk verkeer op grond van 
lichamelijke of geestelijke handicaps. De 
invaliden, blinden, gehoorgestoorden en 
geestelijk gehandicapten komen met toe-
nemend zelfvertrouwen in verzet tegen 
het maatschappij -vreemde en betuttelde 
tehuisleven en komen op voor het recht 
op zelfontplooiingen privacy. 
- regionale bewegingen keren zich tegen 
sociale en culturele achterstelling, tegen 
het neerzien op plattelandsculturen, min-
achting voor regionale of provinciale 
cultuuraspecten zoals bijv. dialecten; te-
gen grootstedelijke superioreitsgevoelens 
en clichés over provincialisme (,,Amster-
dam als centrum van de wereld"). 
- bewegingen tegen discriminatie van 
geloofs- of levensovertuigingen keren 
zich tegen anti-semitisme, discriminatie 
van humanisten en atheïsten e.d. De CPN 
houdt er als partij geen bepaalde geloofs-
overtuiging of wereldbeschouwelijke 
ideologie op na, maar steunt principieel 
de groeperingen die op deze gronden 
worden vervolgd of achtergesteld. 

b Bewegingen Lav, 
kwaliteit van het 
menselijk bestaan: 

We kennen sociale en politieke strijdbe-
wegingen die zich richten op behoud of 
verbetering van de kwaliteit van het 
menselijk bestaan. Op verschillende ma-
nieren komen mensen in beweging voor 
het belang dat zij hebben bij het gebruik 
dat zij maken van de gebouwde omgeving 
(de stad, huizen, de wegen), van sociale 
verzekeringen en collectieve voorzienin-
gen,  etc.  

In de woonlastenbeweging komen men-
sen op verbetering van directe woon- en 
leefsituaties en de belangen van huurders 
en bewoners bij betaalbare en kwalitatief 
goede huizen. In de kraakbeweging 
wordt de strijd aangebonden met specu-
latie en leegstand en voor vernieuwing 
van wooncultuur, woonarchitectuur e.d. 
Door de bewegingen van uitkeringsge- 

rechtigden wordt de strijd aangebonden 
met verlaging van uitkeringen, ambtelij-
ke willekeur, bureaucratische onverschil-
ligheid en traagheid, betutteling en de 
sexistische discriminaties die in het socia-
le zekerheidsstelsel zijn ingebakken. 
Diverse bewegingen richten zich op het 
gebruik van collectieve voorzieningen, 
zoals de beweging van gebruikers, cliën-
ten en patiënten, van Onderwijs, maat-
schappelijk en cultureel werk, zieken-
zorg en psychiatrische instellingen, ge-
vangenissen e.d. (leerlingen- en ouderco-
mités op scholen, patiëntencomités in 
ziekenhuizen, comités van gedetineer-
den). Verder kan men denken aan bewe-
gingen die zich organiseren rond het 
gebruik van informatieve, culturele en 
sportvoorzieningen, zoals organisaties 
waarin mensen opkomen voor democra-
tisch gecontroleerde lokale radio en tele-
visie, supportersverenigingen e.d. En 
tenslotte bewegingen die zich inzetten 
voor vraagstukken die samenhangen met 
het gebruik van individuele waren en 
diensten, zoals gebeurt door verschillen-
de consumentenorganisaties. Zij treden 
op tegen prijsopdrijvingen, tegen slechte 
kwaliteit, nuttelooiheid of schadelijkheid 
van produkten en diensten, tegen mis-
bruik van vertrouwen van klanten en 
tegen allerlei vormen van bedrog en 
oplichting. 

4 De in Nederland opererende multi-
nationale ondernemingen die overwin-
sten realiseren door hun macht op de 
markt en ten opzichte van de overheid, 
nemen in de economie een beslissende 
positie in en oefenen van daaruit een 
overheersende invloed uit op de staat. 
Monopolies zijn geen gezwel van het 
kapitalisme, welke men uit het systeem 
kan verwijderen, waardoor de patiënt 
weer gezond zou worden. Anti-
monopolistische politiek dient rekening 
te houden met weerstanden onder niet-
monopolistische en kleine ondernemers. 
Zij worden door monopolies uitgezogen 
en beheerst,maar zijn tegelijkertijd van 
,,hun" monopolies en banken afhanke-
lijk (technologisch, financieel e.d.) en 
worden hierdoor tot op zekere hoogte 
beschermd. Er is dus geen ondubbelzin-
nige belangenovereenkomst met de uitge-
buite klassen van de bevolking. 

In dit hoofdstuk worden een aantal cen-
trale maatschappelijke tegenstellingen 
behandeld, die doorwerken op alle terrei-
nen, en strijdterrein vormen van grote 
sociale bewegingen, 

6 Zowel in het theoretische als in het 
politieke taalgebruik zijn er verschillende 
definities van de term ,,arbeidersklasse" 
in omloop. In deze stelling wordt geen 
specifieke keuze gedaan voor één bepaal-
de klassentheoretische oriëntatie. Het is 
echter wel van belang om aan te geven 
dat een zeer brede omschrijving van het 
begrip arbeidersklasse (alle loon- en uit-
keringsafhankelijken; alle in het kapita-
lisme onderdrukte groepen e.d.) weinig 
vruchtbaar is. Hetzelfde geldt voor een 
zeer nauwe omschrijving, waarbij arbei-
dersklasse slechts als een bepaalde be-
roepsgroep wordt aangeduid (bijv. in-
dustriële handarbeiders). 
In de vijftiger en zestiger jaren vond een 
aanzienlijke verschuiving plaats in de 
samenstelling van de loonafhankelijke 
klassen. Toenemend staatsingrijpen in 
het economisch leven en de opbouw van 
de verzorgingsstaat heeft een snelle groei 
bevorderd van het aantal loonathankelj-
ken, die direct of indirect in overheids-
dienst zijn. 
De maatschappelijke betekenis en de 
politieke rol van deze groep loonafisanke-
lijken is daardoor toegenomen. 
In de zestiger en zeventiger jaren vindt 
een sterke uitbreiding plaats van de 
dienstverlenende sector. Tegelijkertijd is 
de industriële sector onderhevig aan ka-
pitalistische rationaliseringsmaatregelen. 
Deze rationalisering en sanering van de 
industriële sector, zoals die vanaf het 
eind van de zestiger jaren een aanvang 
nam en de economische crisis die vanaf 
het midden van de zeventiger jaren 
voortwoekert, heeft enerzijds geleid tot 
een afbrokkeling van de traditionele in-
dustrietakken, waar de arbeidersbewe- 



ging van oudsher een sterke positie in-
nam (zoals de metaal en de textiel) en 
anderzijds een enorme uitstoot van ar-
beidskrachten bewerkstelligd in indus-
trietakken waar snelle technologische 
ontwikkelingen plaatsvonden (zoals de 
chemie). Deze ontwikkelingen gingen ge-
paard met versnelde dekwalificatieten-
densen: het aantal arbeid(st)ers, dat on-
geschoolde arbeid verricht, is relatief 
sterk toegenomen. Traditionele vakbe-
kwaamheid vormt niet meer de spil van 
het kapitalistische produktieproces en 
wordt ten dele vervangen door een zeer 
grote hoeveelheid ongeschoolde arbeids-
kracht enerzijds en een beperkte hoeveel-
heid hooggekwalificeerde arbeidskracht 
anderzijds. 
Ook is sprake van ontwikkeling van 
nieuwe vakbekwaamheid in moderne be-
roepen. Ondernemers hanteren diverse 
vormen om ongeschoolde arbeid te orga-
niseren: koppelbazen, uitzendbureau's, 
schoonmaakbedrijven, illegale tewerk-
stelling, thuiswerk. 
Deze vormen sluiten aan bij en verster-
ken bestaande sey:istische en racistische 
discriminatiepraktijken: het zijn immers 
vooral de buitenlandse arbeiders en de 
vrouwen die oververtegenwoordigd zijn 
in de categorie ongeschoolde arbeid(s-
t)ers. 

De daarmee gepaard gaande splitsing 
van de arbeidsmarkt in ,,officiële" ar-
beidsmarkt (met specifieke deelmarkten 
voor gespecialiseerde sectoren) en een 
,,semi-officiële" arbeidsmarkt, waar ei-
gen regels gelden m.b.t. arbeidsomstan-
digheden resulteert in een fragmentatie, 
waarbij bepaalde groepen met marginali-
sering bedreigd worden. 
De structurele crisis waarin de kapitalis-
tische economie in de zeventiger jaren 
verkeert, versterkt deze tendensen. Er 
ontwikkelt zich een nieuwe en omvangrij-
ke groep (vooral jongeren) die buiten de 
door de kapitalistische produktiewijze 
beheerste arbeidsmarkt komt te staan. 

9 T.a.v. punt c. Zelfbeschikkingsrecht 
van vrouwen over haar lichaam, sexuali-
teit en vruchtbaarheid heeft zowel be-
trekking op het recht op voorbehoeds-
middelen en vrije abortus, als ook op het 
recht om kinderen te baren. In dat kader 
dienen maatschappelijke voorwaarden 
geschapen te worden die die keuze moge-
lijk maken. Bescherming is nodig tegen 
schadelijke invloeden in werk- en woon-
omgeving (b.v. chemische stoffen die de 
vruchtbaarheid beinvoeden) die die keus 
in gevaar brengen. 

.I.]'1I1II un 

Een stelsel van collectieve voorzieningen en sociale ming hebben een beslissende bijdrage geleverd bij 
zekerheid werd tot stand gebracht. de bewustwording van deze gevaren. In ons land 
Het labiele en tegenstrijdige karakter van de heeft hun optreden sterk bijgedragen aan het 
kapitalistische ,,verzorgingsstaat" komt duidelijk 1260 verzet tegen het gebruik van kernenergie en aan 

1160 naar voren in de huidige crisis in het kapitalisme. een beginnende ontwikkeling van milieubescher- 
Onder invloed van de crisis wordt een politiek mende wetgeving. De CPN onderkent de verwe- 
gevoerd, die gericht is op afbraak van de ,,verzor- venheid van milieuproblemen met de kapitalisti- 
gingsstaat", ontmanteling van overheidscontrole sche produktiewijze. Tegelijk realiseert zij zich dat 
op ondernemingen, concentratie van overheids- 1265  deze problemen niet rechtstreeks en uitsluitend 

1165 steun op centrale ,,kansrijke', door multinationals terug te brengen zijn tot het bestaan van de 
gedomineerde sectoren, privatisering van over- kapitalistische produktieverhoudingen. 
heidsdiensten en beperking van rechten en verwor- In die geest keert de CPN zich tegen het gebruik 
venheden van de arbeidersklasse en andere niet tot van kernenergie en voor een ontwikkeling van de 
de bezittende klasse behorende groepen. 1270 produktiekrachten die gekenmerkt worden door 

1170 Deze politiek roept een verscherping op van de een verantwoord gebruik van grondstoffen en 
reeds aanwezige tegenstellingen. energie, een verantwoorde verwerking van afval- 
De CPN wil daar een politiek tegenover stellen, die stoffen, menswaardigheid en niet-schadelijkheid 
uitgaat van een fundamentele democratisering van voor de leefbaarheid van natuur en milieu. 
het sociaal-economisch beleid en gebaseerd is op 

1175 vernieuwing en verbetering van het stelsel van 8 - Tegen culturele overheersing en 
sociale voorzieningen, uitgaande van wat verwor- achterstelling 
ven is en met doorbreking van discriminerende 

1275 De expansie van het kapitalisme heeft geleid tot regels. 
een situatie waarin de snelle industriële ontwikke- 

6 Complexe samenstelling  ling  in een klein deel van de wereld hand in hand 

arbeidersklasse gaat met de onderontwikkeling en de systematische 
uitbuiting van miljoenen massa's. In internationale 

De arbeidersklasse is met het industriële kapitalis- 1280 verhoudingen treedt dit op als gevolg van koloniale 
1180 me gevormd en heeft zich met de groei daarvan en neo-koloniale onderdrukking, maar ook binnen 

uitgebreid. Een groeiend deel van de bevolking hoog-geïndustrialiseerde landen en delen van de 
beschikt niet over moderne produktiemiddelen en wereld tekent zich een ongelijkmatige ontwikkeling 
is gedwongen de arbeidskracht te verkopen. De af, die gekenmerkt wordt door achtergestelde 
samenstelling van de arbeidersklasse is sterk veran- 1285 posities van verschillende regio's. De jacht op 

1185 derd en uiterst complex geworden. grondstoffen, goedkope arbeidskrachten en afzet- 
Er is sprake van diversiteit, die te maken heeft met gebieden vanuit hoogontwikkelde centra gaat ge- 
de aard van de te verrichten arbeid, met de plaats paard met het opleggen van de ,,blanke Westerse 
die de werkgevende instantie binnen het huidige cultuur"; dat wil zeggen met culturele onderdruk- 
kapitalisme inneemt (monopolies in industrie,, 1290  king  en onderschikking vanuit een benadering van 

1190 handel- en bankwezen: particuliere ondernemers, culturele en raciale verschillen in termen van 
overheid en semi-overheid), met de toegenomen superioriteit en inferioriteit. 
werkloosheid. Dit proces met zijn eeuwenlange voorgeschiedenis 
Dwars daar doorheen lopen verschillen, voort- uit zich in hardnekkige vooroordelen, intolerantie 
vloeiend uit de bestaande arbeidsdeling tussen 1295 en discriminatie op grond yam huidskleur en ge- 

1195 mannen en vrouwen en de aanwezigheid van biedsherkomst. 
honderdduizenden arbeiders in ons land uit andere De CPN onderkent, dat dergelijke verschijnselen 
landen, die de diversiteit extra gecompliceerd niet met de opheffing van het kapitalisme tot het 
maken, verleden behoren. Dat heeft consequenties voor de 
De verandering in samenstelling van de loonathan- 1300 strijd die er tegen wordt gevoerd. Van oudsher zijn 

1200 kelijke bevolking ging gepaard met ontplooiing van er progressieve mensen geweest, die deze hebben 
de strijd over veel bredere terreinen: de strijd om aangevochten vanuit het inzicht in de verziekende 
het levenspeil en zeggenschap over de arbeidsver- uitwerking hiervan op de menselijke verhoudingen 
houdingen bestrijkt terreinen van onderwijs, ge- en vanuit het besef, dat geen volk vrij kan zijn dat 
zondheidszorg, wetenschappelijke en culturele ge- 1305 andere volkeren onderdrukt. De solidariteit met de 

1205 bieden. strijd van het Indonesische volk is hiervan een 
De diversiteit, die ook tot uiting komt in verschil- voorbeeld. 
lende strijdtradities en organisatievormen, brengt Deze strijd kreeg nieuwe dimensie en kwaliteit 
met zich mee dat binnen de arbeidersklasse en 'toen de volken in de koloniale gebieden, zich 
tussen verschillende groepen loonathankelij ken  on-  1310 bewust wordend van eigen kracht en waarde, de 

1210 derling wrijvingen kunnen bestaan, en verschillen strijd aanbonden met hun overheersers voor bevrij- 
in handelen en denken, ding, en daarin inspirerende overwinningen behaal- 
Het vaststellen van de feitelijke bestaande diversi- den. Ook in ons land ontwikkelden zich tegen- 
teit betekent niet dat er een verdeling te maken is krachten voor het doorbreken van Westerse supe- 
in belangrijke of minder belangrijke groepen. 1315 rioritietswaan, tot uiting komend in brede solidari- 

1215 Door haar positie in het produktieproces en in de teitsbewegingen met de bevrijdingsstrijd van on- 
economische machtsverhoudingen speelt de arbei- derdrukte volken. 
dersklasse in haar brede samenstelling naar de Ook de ervaringen in eigen land in de strijd tegen 
mening van de CPN een essentiële rol bij maat- de fascistische overheersing en in de strijd tegen 
schappijverandering. 1320 discriminatie op grond van huidskleur of herkomst 

1220 De CPN stelt zich ten doel om het uitspelen van hebben bijgedragen tot veranderingen in denken. 
verschillende groepen loonathankelijken tegenover De ervaring leert, dat in het bijzonder in tijden van 
elkaar te verhinderen en om uitgaande van de crisis waakzaamheid geboden is en een versterkte 
gemeenschappelijke belangen en verlangens van inzet is vereist van progressieve krachten voor: 
alle loonathankelijke groepen, waar mogelijk in 1325 - bestrijding van politiek georganiseerd racisme, 

1225 bondgenootschap met andere niet-monopolistische anti-semitisme en vreemdelingenhaat; 
groepen, een fundamenteel andere economische -bestrijding van sociale achterstelling en discrimi- 
ontwikkeling tot stand te brengen. natie van etnisch-culturele minderheden; 
Een ontwikkeling die niet beheerst wordt door de - bestrijding van racistische vooroordelen en het 
kapitalistische winstzucht en niet gebaseerd is op 1330 aanwakkeren daarvan. 

1230 sexistische en racistische onderdrukkingsverhou- De CPN treedt daar actief voor op en gaat er 
dingen. daarbij vanuit, dat het karakter van de Nederland- 
Om hechtere coördinatie te ontwikkelen in de se samenleving wordt bepaald door het naast en 
strijd van verschillende delen van de loonathanke- met elkaar leven van mensen met verschillende 
lijke bevolking is verder uitwisseling en verwerking 1335 etnisch-culturele en/of nationale achtergronden en 

1235 van strijdervaringen vereist om bij te dragen aan de 'dat dit een culturele verrijking kan inhouden. 
ontwikkeling van inzicht in de eigen positie van 
diverse groepen en van het bewustzijn van de 

- Opheffing sexe-tegenstellingen 
noodzaak van gemeenschappelijk optreden. 

De CPN gaat uit van het bestaan van sexentegen- 

7 - Voor een mens- en milieuvriendelijke stellingen, voortvloeiend uit patriarchale onder- 
drukkingsverhoudingen. Die onderdrukking uit technologie 1340 zich in de maatschappelijke arbeidsdeling tussen de 

De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich in sexen, die vorm heeft gekregen in de positie van 
1240 een omgeving, die al zeer lang sporen draagt van het gezin. Die onderdrukking wordt gelegitimeerd 

menselijk ingrijpen. De vorm van het landschap, en versterkt door het systeem van heterosexuali- 
de aanwezige en afwezige diersoorten en vegeta- teit.  
tie,  het is alles in hoge mate produkt van intensieve 1345 De positie die vrouwen toegemeten krijgen - het 
menselijke bemoeienis. In toenemende mate is leveren van arbeid die in dienst staat van de 

1245 sprake van ernstige verstoring in de verhouding reproduktie van de mannelijke arbeidskracht en die 
tussen mens en natuur. vaak onbetaald en maatschappelijk ondergewaar- 
De ongebreidelde ontwikkeling van de industrie deerd is - vormt een blokkade voor haar ontplooi- 
heeft, met name onder kapitalistische verhoudin- 1350 ing. 
gen, geleid tot vernietiging van het natuurlijk De arbeidsdeling leidt er bovendien toe dat vrou- 

1250 milieu, uitputting van grondstoffen, vergiftiging wen nauwelijks toegang hebben tot maatschappe- 
van land, water en lucht en aantasting van de lijke machtsposities. 
menselijke gezondheid. De verstoring van de rela- De patriarchale verhoudingen maken mannen en  
tie  mens - natuur is van een zodanige omvang dat 1355 vrouwen op ongelijke wijze onderling van elkaar 
deze een reële bedreiging vormt voor een menselijk afhankelijk: economisch, emotioneel en sexueel. 

1255fl menswaardig bestaan nu en voor toekomstige Dit systeem is overheersend heterosexueel. 
generaties. Bewegingen gericht op milieubescher- Verhoudingen tussen vrouwen en verhoudingen 
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invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen 
en onder druk van massale bewegingen - belang-
rijke verschuivingen zichtbaar zowel binnen als 

1415 tussen politieke partijen. 
De voor Nederland kenmerkende verzuiling op 
grond van levens- en wereldbeschouwing, die ook 
in scherpe mate scheidslijnen bij de politieke 
partijvorming bepaalden, neemt aan invloed af. 

1420 Processen van ,,ontzuiling", toegenomen maat-
schappelijke diversiteit en mobiliteit en onderken-
fling  van nieuwe eigentijdse vraagstukken komen 
tot uiting in partijvorming: wijziging in partijforma-
ties en het ontstaan van nieuwe partijen, die op 

1425 grond van een specifieke inbreng een eigen plaats 
in het Nederlandse politieke leven gingen innemen. 
In dit alles tekent zich af een losser worden van de 
band tussen politieke partijen enerzijds en afgeron-
de levensbeschouwingen of eenduidige belangen- 

1430 posities anderzijds. Parallel hieraan, en onder 
invloed van bewegingen ontwikkelde zich vanuit 
kerken een nieuwe, eigen bijdrage aan het maat-
schappelijke en politieke leven. 

-verzorging; 
Tegelijkertijd treden tendensen aan de dag, waar- 

1435 bij actieve- betrokkenheid van de bevolking bij de 
politiek wordt doorkruist. Dit brengt vervlakking 
met zich mee en werkt politieke vervreemding in de 
hand. 
De structurele tegenstellingen in onze maatschap- 

1440 pij belemmeren het democratisch functioneren. 
Een groot aantal besluiten, die van levensbelang 
zijn voor de bevolking zoals met betrekking tot 
milieu, werkgelegenheid en kernenergie, zijn ont-
trokken aan processen van politieke besluitvor- 

1445 ming. Vooral in tijden van crisis blijkt in alle 
scherpte het ontbreken van doelmatige democrati-
sche controle en zeggenschap van het merendeel 
van de bevolking. 
De structurele crisis in het kapitalisme gaat samen 

1450 met nieuwe crisisverschijnselen in het functioneren 
van de democratie. 
De CPN stelt zich ten doel impulsen te geven aan 
versterking van democratische tegenkrachten om 
het afglijden naar autoritaire methodes en syste-

1455 men te verhinderen. 
De in ons land bestaande vormen van politieke 
democratie en daarmee samenhangende politieke 
rechten zijn een belangrijke verworvenheid van 
jarenlange strijd, waaraan ook communisten een 

1460 niet weg te cijferen bijdrage hebben geleverd. 
De CPN hecht grote waarde aan het parlementaire 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging als uit-
drukking van bestaande politieke pluriformiteit. 
Zij treedt op voor versterking, vernieuwing en 

1465 uitbreiding van de parlementaire democratie. 

tussen mannen, die niet persé tot de reproduktie 
1360 van de maatschappelijke orde bijdragen, maar 

enkel sexueel en erotisch zijn, plaatst het buiten de 
formaliteit. De erkenning van sexentegenstellin-
gen en het daarmee samenhangende systeem van 
hetero-sexualiteit heeft consequenties voor de in- 

1365 zet, de standpunten, strategie en Organisatie van de 
CPN. 
De CPN ziet de strijd tegen vrouwenonderdruk-
king, en tegen de norm van heterosexualiteit, 
kortom: voor bevrijding van vrouwen en mannen 

1370 als revolutionaire factoren voor een radikale maat-
schappijverandering. Deze is op verschillende ni-
veaus noodzakelijk: zowel in maatschappelijke 
organisaties en structuren als in het persoonlijke 
leven. 

1375 De CPN gaat daarbij uit van: 
- het opheffen van de discriminerende arbeidsde-
ling naar sexe. Dit vereist de garantie van een 
zelfstandig bestaan van een ieder, de vermaat-
schappeling van de huishoudelijke arbeid en een 

1380 andere organisatie van de kinderopvoeding en 

- het doorbreken van bepalingen en opvattingen 
die vrouwen en mannen op traditionele onderlinge 
afhankelijkheidsrelaties vastpinnen; 

1385 - zelfbeschikkingsrecht van een ieder over haar/ 
zijn lichaam, sexualiteit en vruchtbaarheid, d.w.z. 
uitbanning van sexuele onderdrukking en geweld, 
zowel bij de wet als door het uitdragen van 
menswaardige, anti-sexistische principes en om- 

1390 gangsvormen; 
- het bevorderen van andere woon- en leefmoge-
lijkheden, zoals verschillend samengestelde woon-
groepen. Dit betekent het bestrijden van de heer-
sende gezinsideologie. 

1395 De CPN beschouwt de strijd voor vrouwenbevrij-
ding en voor gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen, homo's en hetero's als integraal deel van 
de strijd voor ontplooiing van menselijke waardig-
heid en individualiteit en van de strijd voor 

1400 Vrijheid, maatschappelijke vernieuwing en socialis-
me - een socialisme dat aan de doelstellingen van 
die strijd gestalte moet geven en ruimte moet 
scheppen voor verdere ontplooiing ervan. 

10 Politieke verhoudingen 
Zowel het bestaan van structurele maatschappelij- 

1405 ke tegenstellingen, als de daarmee verbonden 
maatschappelijke strijd hee1t een sterke doorwer-
king in het politieke leven. Het politieke leven in 
ons land wordt gekenmerkt door het bestaan van 
een groot aantal politieke partijen en een rijk scala 

1410 aan h'cgingen die hun politieke invloed doen 
gelden. Vooral de laatste jaren zijn - onder 
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-  Bij uitbreiding en kwaliteitsverbete-
ring van de collectieve sociale voorzienin-
gen ligt het accent op voorzieningen die 
gelijkberechtiging van vrouwen in het 
beroepsleven mogelijk maken of verge-
makkelijken, op de uitbreiding van on-
derwijs- en vormingsvoorzieningen, op 
verbetering van openbaar vervoer en 
uitbreiding van sociale woningbouw, en 
op milieubeschermende maatregelen (te-
gen deregulering!). Voorbeelden van der-
gelijke maatregelen zijn: 
- door uitbreiding van openbaar ver-
voer kan leefbaarheid en aantrekkelijk-
heid van de steden worden verhoogd; 
tegelijkertijd wordt hiermee een bijdrage 
geleverd aan rationele besteding van 
energie en vermindering van omgeving-
belasting; 
- verbetering van stads- en sociale wo-
ningbouw kan bijdragen tot menswaardi-
ger woonverhoudingen, indien hij voor-
baat rekening gehouden wordt met de 
ruimtelijke voorwaarden voor Vrije ont-
plooiing van kinderen en goede levens-
voorwaarden ook voor grotere gezinnen 
en samenlevingsverbanden en alleen-
staanden; 
- de sociale dienstverlening kan worden 
bevorderd door uitbreiding van de moge-
lijkheden van openbare instellingen voor 
kinderopvang, gezondheidszorg en be-
jaardenverzorging; 
- reorganisatie van algemeen vormend, 
beroeps- en aanvullend onderwijs gericht 
op verkleining van de schoolklassen, 
moderne opleidingsplaatsen en beroeps-
scholen, mogelijkheden voor herhalings-
en aanvullend onderwijs e.d.. 

7 In de huidige maatschappij betekent 
recht op arbeid in de regel: het recht of 
de plicht tot afhankelijke loonarbeid. Dal 
is het recht respectievelijk de dwang om 
de eigen arbeidskracht te verkopen aan 
een kapitalistische ondernemer en de 
plicht te werken onder autocratisch be-
heer. 
In het stelsel van loonathankelijke arbeid 
fungeert de menselijke arbeidskracht als 
een waar. Het plaatst de mensen in een 
dwangverhouding waarin zij het gebruik 
van hun arbeidskracht uitleveren aan de 
beschikkingsmacht van kapitaalbeheer-
ders of bureaucratische elites. Van werk-
loze uitkeringsgerechtigden wordt ver-
wacht dat zij zich beschikbaar houden 
voor een kapitalistisch gedomineerde ar-
beidsmarkt, die in steeds mindere mate 
uitzicht biedt op betaald werk. Daarom 
beperkt de CPN zich niet tot arbeids-
marktpolitiek en voert zij een arbeidspo-
litiek die het monopolie van de afhanke-
lijke loonarbeid kan ondergraven. 
In de Nederlandse economie bestaat een 
kleine ,,alternatieve", zelfbestuurde sec-
tor, die middels overheidssteun versterkt 
en uitgebouwd kan worden - zonder de 
autonomie van deze sector aan te tasten, 
Overheidsstimulering van , ,alternatie-
ve" produktie en dienstverlening kan de 
structurele werkloosheid niet overwin-
nen, maar ze kan wel een bijdrage 
leveren aan het verminderen van de 
massa-werkloosheid. 

9 ad a.: Voor een menswaardig bestaan 
zijnde loonafliankelijken (en diegenen 
die van hen financieel afhankelijk zijn via 
huishoudens) aangewezen op een ar-
beidsinkomen dat voldoende is voor le-
vensonderhoud en om hun deelname aan 
het maatschappelijke en culturele leven 
mogelijk te maken, 
ad b: Het , ,onvrijwillige" van het buiten 
het betaalde arbeidsproces staan heeft 
betrekking op uiteenlopende omstandig-
heden, die deelname aan het betaalde 
arbeidsproces verhinderen of ongewenst 
maken: recht op een zelfstandig inkomen 
dient te gelden voor allen die door 
gedwongen ontslag, ,,afvloeiingen" en 
arbeidsongeschiktheid, tijdelijk of duur-
zaam buiten het betaalde arbeidsproces 
staan. Dit recht dient tevens uitgebreid te 
worden voor al degenen die zich - 
zonder betaald arbeidsverleden - voor 
het eerst op de arbeidsmarkt aanmelden 
(bijv. schoolverlaters), 
Regelingen die een flexibele overgang 
mogelijk moeten maken tussen betaalde 
beroepsarbeid en activiteiten met bijzon-
dere persoonlijke of maatschappelijke 

betekenis worden in hoofdstuk V (stelling 
8) aangeduid. 
Voor alle duidelijkheid: onvrijwilligheid 
moet niet opgevat worden als een indivi-
duele handicap en arbeidsbereidheid kan 
daarom niet zonder meer gemeten wor-
den in termen van het aantal sollicitaties. 
Of en zo ja op welke manier een toetsing 
plaats zou kunnen vinden is nog volop in 
discussie, ook in de CPN. Dit program is 
niet de plaats om deze discussie af te 
sluiten, wel om een afbakening te geven. 
ad  c.: De koppeling tussen minimumloon 
en andere minimale inkomens, zoals bij-
stand, werkloosheidsuitkeringen en pen-
sioenen, dient volledig gehandhaafd te 
blijven. De bijstand moet worden ver-
hoogd tot een niveau dat ook deze uitke-
ringsgerechtigden in staat stelt een mens-
waardig leven te leiden. (Zie verder 
stelling 4 Vm 8 van hoofdstuk V). Wette-
lijk minimumloon en de uitkeringen moe-
ten in elk geval de geldontwaarding in 
gelijke mate bijhouden, zodat eenmaal 
bereikte sociale verworvenheden niet 
sluipend verloren gaan. 
ad d.: Verdeling van arbeidsinkomens 
overeenkomstig arbeidsbelasting bete-
kent o.a. dat de beloning van werk dat 
grote lichamelijke en psychische belastin-
gen met zich meebrengt, gevaarlijk is en 
dergelijke, wordt verhoogd. Dit vereist 
ook een opwaardering van verzorgende 
arbeid en een herwaardering van de 
criteria volgens welke hand- en hoofdar-
beid worden beoordeeld en beloond. 
ad  e.: Door hervormingen in het belas-
tingstelsel dienen niet alleen de kleine en 
midden-inkomens ontlast te worden, 
maar tevens de hoogste inkomens uit 
bezits. en eigendomstitels (,,vermogens") 
zwaarder te worden belast. Inkomenspri-
vileges die als loon, vergoedingen, tantiè-
mes e.d. worden uitgekeerd aan de hoog-
ste gezagsdragers in bedrijfsleven en 
staat dienen afgeschaft resp. zwaarder 
belast te worden. 

13 De CPN streeft enerzijds niet naar 
de vermaatschappelijking van alle onder-
nemingen en een volledig gecentraliseer-
de planning van het gehele reproduktie-
proces. Uit ervaringen met de sterk 
gecentraliseerde planningssystemen, die 
kenmerkend zijn voor de meeste staatsso-
cialistische landen, blijkt dat doelstellin-
gen van een socialistische economie op 
deze wijze niet optimaal gerealiseerd 
worden. 

Daarom streeft de CPN naar een plan-
ningssysteem waarin bepaalde plannings. 
bevoegdheden gedecentraliseerd worden 
en waarin ruimte aanwezig is voor privé-
ondernemingen, en waarin individuele 
keuzevrijheid van consumenten gegaran-
deerd wordt. 
Anderzijds wijst de CPN planningssyste-
men af, waarin programmering van de 
eonomische ontwikkeling niet verbonden 
wordt met het vraagstuk van de maat-
schappelijke controle over de voornaam-
ste produktiemiddelen. Deze 0a. door de 
West-Europese sociaaldemocratie gepro-
pageerde systemen van ,,indicatieve 
planning" zijn niet in staat om de logica 
van de kapitalistische accumulatie te 
doorbreken. Integendeel, een dergelijke 
planning resulteert maar al te vaak in een 
politiek die weinig meer is dan het 
beheren van het kapitalisme via subsidië-
ring van grote ondernemingen en sociali-
satie van de verliezen. 

16 Uitbreiding van de publieke sector is 
van groot belang om urgentiemaatrege-
len uit te voeren om de door het kapitalis-
me gecreëerde maatschappelijke wantoe-
standen te bestrijden en een omvattend 
werkgelegenheidsprogramma te financie-
ren. Specifieke maatregelen zijn nodig 
om te voorkomen dat kapitaalvlucht en 
buitenlandse handel de interne economie 
volledig ontregelen. 
In dat verband moet ook nationalisatie 
van het grote bankkapitaal overwogen 
worden. Nationalisatie van het bankkapi-
taal als zodanig zou onvoldoende zijn, 
maar is alleen effectief wanneer het 
onderdeel uitmaakt van een vergaande 
vermaatschappelijking van de grote 
marktbeheersende industrieën, 
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1 Structurele problemen 1565 staan en de kwaliteit van het menselijk bestaan 
De sociale problemen waarmee de bevolking in het garanderen; 
kapitalisme wordt geconfronteerd zijn omvangrijk - een bewuste sturing van de economische ont- 
en van structurele aard. Er is sprake van een wikkeling, afgestemd op de individuele en maat- 
structurele crisis in het arbeidsbestel, die tot uiting schappelijke behoeften. 

1470k0mt in massale werkloosheid enerzijds en onver- 1570 Deze doelstellingen kunnen naar de mening van de 
vulde individuele en maatschappelijke behoeften CPN alleen gerealiseerd worden wanneer de strijd 
anderzijds; in massale arbeidsongeschiktheid ener- voor concrete stappen in de richting van deze 
zijds en sterk geïntensiveerde arbeid voor de doelstellingen verbonden wordt met de strijd voor 
werkenden anderzijds. de verdediging en verbetering van de directe 

1475 Hele industrietakken zijn weggevaagd of worden in isis arbeids- en levensomstandigheden. 
hun voortbestaan bedreigd; kostbare produktieca-
paciteit 

 
4 Over de grenzen van het kapitalisme 

In een aantal regio's en grote steden is sprake van heengaan 
ontwrichting van de economische structuur. De CPN keert zich tegen oplossingen van het 

1480Het kapitalistische produktie- en arbeidsbestel stuit werkgelegenheidsvraagstuk ten koste van bepaalde 
zichtbaar op haar eigen grenzen. Grote groepen categorieën mensen (bijv. vrouwen of immigran- 
mensen worden zonder enig perspectief uit het ten), ten koste van het milieu of de veiligheid (bijv. 
arbeidsbestel gestoten; en voor degenen die daar al 1580 kernenergie), ten koste van de vrede (bijv. bewa- 
buiten stonden lijken de toekomstmogelijkheden peningsproduktie) of ten koste van de derde wereld 

14855teed5 beperkter te worden. Structurele spanningen (imperialistische initiatieven). 
in de arbeidssfeer gelden zowel voor mensen die De CPN neemt en steunt initiatieven die binnen het 
een betaalde baan hebben, als voor hen die betaald kader van de kapitalistische verhoudingen bijdra- 
werk verlangen, in het bijzonder voor vrouwen die 1585 gen tot indamming van sociale gevolgen en leniging 
huishoudelijke arbeid of vrijwilligerswerk verrich- van dagelijkse noden. Arbeidstijdverkorting en 

1490 ten. steun aan kleine en middelgrote ondernemingen 
Er is sprake van een systematische ongelijkheid op zijn wel noodzakelijke, maar geen voldoende 
inkomensgebied die velen op of onder de grens stappen om de structurele werkloosheid te over- 
duwen van een aanvaardbaar minimum-inkomen. 1590winnen. 
Het sociale zekerheidsstelsel blijkt geen duurzame De grenzen van het kapitalistische produktiestelsel 

1495 bescherming te geven tegen achterstelling en verar- moeten worden doorbroken door de strijd voor 
ming. Ook bij de collectieve voorzieningen treden vergroting van de zeggenschap van producenten 
de structurele gebreken steeds duidelijker aan het over produktie- en investeringsbeslissingen en voor 
licht en worden kwaliteitsverbeteringen en vernieu- 1595 erkenning en stimulering van niet-kapitalistische 
wingen geblokkeerd. organisatievormen van de arbeid, d.w.z. door een 

150c Tenslotte manifesteren zich in ons land steeds vergaande economische democratisering. 
duidelijker de gevolgen van milieuvervuiling. 
Deze problemen, die enorme gevolgen hebben Verdediging en verbetering van de 
voor de arbeids- en levenssituatie van de mensen, directe arbeids- en 
zijn verankerd in een achterhaalde produktiewijze. levensomstandigheden   1505 Deze produktiewijze zelf komt steeds meer  in het  
centrum te staan van de kritiek. Steeds meer 5 Een betaalde baan voor iedereen 
mensen stellen de vraag: Wie beslist er over wat, hoe De CPN gaat uit van het recht op betaalde arbeid 
en voor wie produceren we? als een noodzakelijke voorwaarde voor een vrije 

2 Uitgangspunt 
1600 ontplooiing van mensen en voor een doorbreking 

van de bestaande arbeidsverdeling tussen mannen 
Het falen van de kapitalistische markteconomie en vrouwen. Dit is noodzakelijk om te voorkomen 

1510 stelt alternatieve economische en sociale politiek dat grote groepen  van de bevolking worden uitge- 
voor een dubbele opgave. Aan de ene kant zijn sloten van de mogelijkheid tot deelname aan 
directe maatregelen noodzakelijk die een oplossing 1605 belangrijke aspecten van het ma pelijk ver- 
bieden voor de meest dringende sociale problemen. keer. 
Anderzijds is duidelijk dat een principieel nieuwe Om het perspectief van volledige werkgelegenheid 

1515 oriëntatie nodig is. Uitgangspunt van de CPN is dat binnen bereik te brengen streeft de CPN naar: 
een richtingverandering van de economische poli- - een politiek van economisch herstel waarbij 
tiek dient uit te gaan van de strijd voor verdediging 1610 vernieuwing van de industriële produktie een be- 
en verbetering van de levensvoorwaarden van de langrijke plaats inneemt; economische stimule- 
bevolking. ringsmaatregelen voor probleemsectoren en regio's 

1520 De CPN zet zich in voor een nauwe verbinding in het kader van een ontwikkelingsstrategie voor de 
tussen de strijd ter verdediging van directe belan- gehele economie; 
gen en het optreden voor concrete alternatieven die 1615 een actieve rol van centrale en lokale overheden 
kunnen leiden tot een wezenlijke richtingverande- in gerichte stimulering van bedrijfstakken en het 
ring van de economische politiek. De alternatieven opheffen van regionale onderontwikkeling; 

1525 die de CPN naar voren brengt, nemen de bestaande - een algemene en drastische verkorting van de 
maatschappelijke verhoudingen als uitgangspunt, arbeidstijd; 
niet als eindpunt. Waar zij botsen op de grenzen 1620 - herstructurering van de overheidsuitgaven ge- 
die door de kapitalistische en patriarchale verhou- richt op instandhouding van de collectieve sector en 
dingen worden gesteld, dient zich de noodzaak aan van een stelsel van sociale voorzieningen en het 

1530 de bestaande eigendoms- en machtsverhoudingen daar binnen aanbrengen van de gewenste uitbrei- 
te doorbreken, dingen en kwalitatieve verbeteringen; 
De CPN treedt op voor structurele veranderingen, 1625 het verdedigen en verhogen van de koopkracht 
die de weg vrijmaken naar een socialistisch produk- van de loon- en uitkeringsafhankelijken en het 
tiestelsel. terugdringen van de inkomenongelijkheid; 

- maatregelen in de sfeer van onderwijs en 
3 - Naar een socialistische economie arbeidsmarktbeleid, gericht op versterking van de 

1535De CPN streeft naar een socialistische economie, 1630 positie van groepen, die het scherpst door de crisis 
die oekenmerkt wordt door m terhunnellit' hP7it worden getroffen. 

o----------------•---'--'-'---  -------------J - 

en democratisch beheer van de voornaamste pro-
duktiemiddelen en het uitbannen van de verschil-
lende vormen van uitbuiting en onderdrukking in 

1540het arbeidsproces. 
Tegen deze achtergrond zet de CPN zich in voor: 

het overwinnen van het bestaande stelsel van 
kapitalistische loonarbeid in de zin van afschaffing 
van uitbuiting en onderdrukking van de ene klasse 

1545door de andere; 
- het afschaffen van discriminerende vormen van 
arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen zowel in 
het maatschappelijke als in het huishoudelijke 
arbeidsproces; 

1550,.. het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid 
door het terugdringen van zwaar, vuil, gevaarlijk 
en onaangenaam werk, door het opheffen van de 
scheiding tussen louter doe-arbeid en eenzijdige 
denkarbeid, en door het creëren van arbeidstaken 

155 die afgestemd zijn op geestelijke en lichamelijke 
vermogens van mensen; 

een internationale economische ontwikkeling 
die bijdraagt aan de opheffing van onderontwikke-
ling en van kapitalistische uitbuiting op wereld-

1560 schaal; 
- het ontwikkelen en aanwenden van kennis en 
techniek om maatschappelijke noden terug te 
dringen, de noodzakelijke arbeid te beperken en 
voor een produktie en verbruik die het voortbe- 

6 Maatschappelijk zinvolle arbeid 
Een politiek van volledige en volwaardige werkge-
legenheid betekent voor de CPN dat de arbeid 
gericht moet worden op maatschappelijk zinvolle 

0635 doeleinden. 
Dit heeft consequenties voor de richting van 
de industriële vernieuwing en de re-organisatie van 
de maatschappelijke dienstverlening. Oriëntatie-
punten voor de CPN bij maatregelen die per saldo 

1640 een positief effect kunnen hebben op het aantal 
arbeidsplaatsen zijn: 
- het terugdringen van vervaardiging van overbo-
dige of schadelijke produkten en het stimuleren 
van een economische ontwikkeling die georiën- 

1645 teerd is op hergebruik van materialen en afvalstof-
fen op reparatie van hulpmiddelen en werktuigen, 
op zuinig gebruik van energie; 
- stimulering van een voedselproduktie die geo-
riënteerd is op behoud van de natuurlijke rijkdom-

1650 men der aarde; 
- conversie van wapenproduktie naar civiele pro-
duktie; 
- het sluiten van kerncentrales en het ontwikke-
len van andere bronnen van energie die niet schade- 

1655 lijk zijn voor de leefbaarheid van natuur en milieu; 
- besparingen op specifieke dienstverlenende ac-
tiviteiten die overbodig worden als gevolg van een 
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nieuwe wijze van produktie die niet schadelijk is 
voor het milieu en de gezondheid van de mensen; 

1660het ontwikkelen van sectoren die gericht zijn op 
culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de 
bevolking; het verbeteren en uitbreiden van secto-
ren die van belang zijn voor het matschappelijk 
welzijn, zoals openbaar vervoer, stads- en dorps- 

1665vernieuwing, sociale woningbouw en gezondheids- 

c. het handhaven van de wettelijke garantie van 
minimuminkomens gekoppeld aan de ontwikkeling 
van de lonen; 

1765d. een verdeling van de inkomens uit arbeid die in 
overeenstemming is met de arbeidsbelasting en met 
de bijdrage aan de maatschappelijke produktie en 
dienstverlening; 
e. het uitbannen van persoonlijke inkomens die 

zorg. 1770voortvioeien vermogensgrote vermogens enoevooi recii te 

7 - Zeggenschap over de arbeid posities in bedrijfsleven of ambtelijke sfeer. 

De CPN gaat er van uit dat mensen in hun aar een socialistische en democratische  N 
arbeidssituatie het recht dienen te hebben op economie 
zeggenschap over het doel, de inhoud en de 

16700rgani5atie van de arbeid, en over de omstandighe- 10 - Democratische machtsvorming 
den waaronder gewerkt wordt. 

. Voor het bereiken van de doelstellingen die de 
a. De CPN streeft naar versterking van democrati- CPN zich stelt, moeten socialistische elementen in 
sche controle in bedrijven en instellingen: de wijze van produceren en verdelen van de 
- het terugdringen van ondemocratische hiërar- 1775 maatschappelijke rijkdom worden veroverd. De 

1675chi5che verhoudingen in het werk; overgang naar een socialistisch produktiestelsel zal 
- zeggenschap van werknemers over de keuze en zich niet in één klap voltrekken, maar fasegewijs in 
aanwending van de produktiemethoden, zodat een min of meer langdurige periode waarin beide 
automatisering en de consequenties daarvan voor stelsels naast en gedeeltelijk tegenover elkaar 
werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden be- 1780 bestaan. 

1680heersbaar worden gemaakt; 
- zeggenschap van werknemers over de ontwik- Democratische machtsvorming, strijd om het ont- 

keling van investeringen en produktie, zodat zij die 
trekken van beschikkingsmacht aan het kapitaal en 

kunnen toetsen aan maatschappelijke doeleinden voor verdediging en uitbouw van bevoegdheden 

en zodat initiatieven en plannen van werknemers- 
van democratische organen op economisch terrein, 

1785 is van wezenlijk belang om maatschappelijke con- 
1685 zijde ten aanzien van de produktie ruimte krijgen; trole over de economische ontwikkeling te verwer- 

b. De CPN steunt de intitiatieven die aan het ven. 
,,recht op arbeid" anti-kapitalistische inhoud trach- Naarmate onder de bevolking de overeenstemming 
ten te geven. De CPN ondersteunt initiatieven en toeneemt over de noodzaak van veranderingen, 
experimenten met betrekking tot kleinschalig, 1790 kunnen in de socialistische elementen structuur en 

1690men5- en milieuvriendelijk ondernemen. In het het beheer van de economie worden versterkt. Bij 
bijzonder is de CPN voor het stimuleren van de vormgeving en beheer van de economie onder 
zelfbestuur en van coöperatieve vormen van ar- socialistische verhoudingen kan worden voortge- 
beid, zowel in ondernemingsgewijze vorm als in het bouwd op de reeds onder het kapitalisme verwor- 
kader van werkgelegenheidsprojecten. 1795 ven democratische rechten en instellingen en in- 
8 - Arbeidstijdverkorting strumenten van economische sturing. 

1695 a. De CPN is voorstander van een drastische en Voor dit hele veranderingsproces is progressieve 
maatschappelijke gecontroleerde verkorting van de machtsvorming en samenwerking beslissend. De 
arbeidstijd. Arbeidstijdverkorting met behoud van inzet hiervan is een democratische bepaling van 
loon wordt economisch mogelijk gemaakt door de 1800 doeleinden en prioriteiten, niet het opleggen van 
ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit over een één visie aan het proces van socialistische hervor- 

1700 reeks van jaren en is sociaal gewenst door het ming. 
groeiend aantal mensen dat een betaalde baan 11 - Socialisatie 
buitenshuis verlangt. Een aanzienlijke verkorting Democratisering van de economie is verbonden 
van de arbeidstijd voor iedereen kan een belangrij- met socialisatie van de produktie. Voor socialisatie 
ke maatschappelijke vernieuwing betekenen, kan 

iios bijdragen aan een grotere deelname aan het socia- 1805 is essentieel het veroveren van democratische 

le, culturele en politieke leven, kan bijdragen tot 
maatschappelijke controle op en besluitvorming 
over belangrijke economische maatregelen, de 

een vrijer leven. 
b. Meer in bijzonder is arbeidstijdverkorting nood- verdeling van de maatschappelijke arbeid, de 

zakelijk om: aanwending van de produktiemiddelen en de ver- 

1710— de werkloosheid terug te dringen door een meer 1810 deling van inkomens. 
Socialisatie betekent aldus het doorbreken van de gelijkmatige verdeling van de bestaande arbeids- 

plaatsen over alle werkers en werkzoekenden. In monopolistische macht van multinationals en ande- 

plaats van duurzame werkloosheid voor velen, re kapitaalsgroepen teneinde de produktie te kun-
nen afstemmen op maatschappelijke behoeften in streeft de CPN naar meer Vrije tijd voor iedereen. 

1715 Hoge prioriteit heeft daarbij het terugdringen van 1815 plaats van op winstbelangen. De particuliere toeëi- 

de werkloosheid van vrouwen en jongeren; gening en besteding van winst wordt daardoor 
doorbroken. 

-- de overbelasting in het werk verminderen, welke 
het gevolg is van intensivering van de arbeid en 12 Planning op verschillende niveaus rationalisering van de produktieprocessen. Samen 

1720 met andere maatregelen kan arbeidstijdverkorting De CPN streeft naar een systeem van economische 
leiden tot verbetering van de arbeidsomstandighe- planning, dat zoveel mogelijk ruimte geeft aan een 
den; voorkomen moet worden dat arbeidstijdver- 1820 zelfstandige regionale en bedrijfstakgewijze plan- 
korting leidt tot hogere belasting van de afzonder-  fling  en sturing. 
lij ke werknemers. arbeidstijdverkorting met be- In de Nederlandse verhoudingen, waar internatio- 

1725 houd van loon leidt tot verbetering van de algeme- nale betrekkingen en marktverhoudingen van es- 
ne levensstandaard en tot verlichting van de arbeid; sentieel belang zijn, zal een algemeen ontwikke- 
- de verdeling van beroepsarbeid en huishoudelij- 1825 lingsplan voor de economie een globaal kader 
ke arbeid tussen mannen en vrouwen te doorbre- moeten vormen voor de omvang en de richting van 
ken. Arbeidstijdverkorting schept betere voor- produktie en investeringen in bedrijfstakken en 

1730 waarden voor deelname van vrouwen aan het regio's. 
arbeidsproces, een evenwichtige verdeling van Daartoe moeten maatstaven worden aangelegd aan 
huishoudelijke activiteiten binnen de huishoudens; 1830 het ondernemingsbeleid met betrekking tot de aard 
c. Om te garanderen dat arbeidstijdverkorting van de investeringen, de aanwending van financiële 
omgezet wordt in uitbreiding van arbeidsplaatsen middelen (in het bijzonder waar van overheidssub- 

1735 en vermindering van de arbeidsbelasting moeten in sidie gebruik gemaakt wordt), met betrekking tot 
bedrijven en instellingen de controlerechten van de prijsvorming en concurrentie, milieu-, gezond- 
werkers uitgebreid worden. Zonder dat is het niet 1835 heids- en veiligheidsaspecten van de produktie 
mogelijk een antwoord te geven op de , ,tegenstra- alsmede met werkgelegenheids- en arbeidsomstan- 
tegieën" van ondernemers: arbeidsintensivering, dighedenbeleid van de onderneming. 

1740 rationalisatie en automatisering. 
13 Planning en midden. en kleinbedrijf 

9 Inkomenspolitiek 
De inkomensstrijd is en blijft een centraal onder- 

De CPN streeft naar een systeem van economische 
planning en sturing, dat de functie van de markt ten 

deel van de sociaal-economische politiek van de  1840dele overneemt en ten dele benut als aanvullend 
CPN gericht op verdediging en verbetering van de mechanisme om een fijnmazige wederzijdse af- 
directe arbeids- en levensomstandigheden. De stemming van produktie en consumptie te bewerk- 

1745 CPN ondersteunt de inkomensstrijd in de bedrij- stelligen. 
ven, in de overheidssector en in de sector van de Een belangrijke en blijvende rol wordt door de 
sociale uitkeringen. De CPN baseert zich hierbij 0p1845  CPN toegekend aan een zelfstandig midden- en 
de overtuiging, dat de inkomensstrijd van beteke- kleinbedrijf, alsmede aan coöperatieve vormen van 
nis is niet alleen vanuit sociaal oogpunt, maar ondernemen, zowel in de produktie als in handel, 

1750 tegelijkertijd een rol vervult ten aanzien van distributie en dienstverlening. 
machtsvorming. De CPN beschouwt de prijscom- De vrijheid van zelfstandig initiatief dient daarom 
pensatie alsmede de koppeling van ambtenarensa- 1850 gegarandeerd te zijn. 
larissen en sociale uitkeringen aan de loonontwik- Financiële middelen, technische kennis en andere 
keling als belangrijke verworven instrumenten van voorzieningen dienen voor middelgrote en kleine 

1755inkomenspolitiek. 
De inkomenspolitiek van de CPN is gericht op: 

ondernemingen - ook onder socialistische verhou- 

a. het scheppen van de mogelijkheid voor een ieder  dingen - evenzeer toegankelijk te zijn als voor het 
1855grootbedrijf, dat in een planmatige structuur is 

zelfstandig inkomen door arbeid te verwerven; betrokken. b. het recht op een zelfstandig inkomen voor allen 14 - Democratische sturing 1760die onvrijwillig buiten het betaalde arbeidsproces 
staan; Socialisatie van het beheer van de economie 



betekent het tot stand brengen van nieuwe metho-
den en instrumenten van sturing van de produktie 

1860 onder maatschappelijke controle en parlementaire 
zeggenschap. 
De belangen, kennis en inzichten van de betrokken 
producenten en consumenten dienen optimaal tot 
uiting te komen in de besluitvorming over de 

1865 economische ontwikkeling. Dat betekent, dat de 
massa van de bevolking de mogelijkheid moet 
hebben om in de verschillende fasen en niveaus van 
besluitvorming hun invloed tot gelding te brengen. 
Vakbeweging en andere belangenorganisaties zijn 

1870 daarbij van onmisbare betekenis. 
Bij de besluitvorming over de globale kaderplan-
fling  dient het parlement een centrale rol te 
vervullen. 
De ontwikkeling van sturingsinstrumenten is ge- 

1875 richt op maatschappelijke controle van de econo-
mie, zonder dat een centraal keurslijf wordt ge-
schapen dat maatschappelijke en individuele be-
hoeften verstikt. 

15 - Planovereenkomsten en 
- - 

c. de CPN streeft er naar dat in staatsondernemin- 
ipso gen en ondernemingen waarin de staat een belang-

rijk aandeel heeft met spoed democratische besluit-
vorming tot stand gebracht wordt. Kapitaaldeelne-
mingen van de staat dienen een zodanige vorm te 
hebben dat de gemeenschap een eigendomsrecht 

1955 verwerft.  

MY I 
Het bestuurbaar maken van de economie en het 
afstemmen van de produktie op maatschappelijke 
behoeften vereist een fundamentele democratise-
ring die begint, maar niet ophoudt bij de fabrieken, 

1960 kantoren en instellingen. 
Organisaties van mensen zelf in bedrijven en instel-
lingen (vakbondsgroepen, actiecomitees, onderne-
mingsraden en andere vormen van personeelsverte-
genwoordiging) vormen de basis voor de democra- 

1965 tisering van het hele economische leven op alle 
niveaus. 

18 Zelfbestuur  van bedrijven en 
instellingen 

uviggiiigsvoorscrnien Democratisering van de economie betekent in de 
Directe sturing van de economie richt zich met eerste plaats het teniet doen van autocratische 

1880 name op beïnvloeding van de beslissingen van de vormen van beheer en bestuur en het realiseren van 
grote ondernemingen en financiële instellingen. 1970 medezeggenschap en beslissingsrecht door in de 
De maatstaven die worden geformuleerd met bedrijven en instellingen gekozen vertegenwoordi- 
betrekking tot de ontwikkeling van de economie gingen van de mensen zelf. Het gaat hier om een 
worden effectief gemaakt in de vorm van planover- onder Nederlandse verhoudingen tot stand te 

1885 eenkomsten tussen overheid en grote ondernemin- brengen arbeiderszelfbestuur. Bij zowel economi- 
gen, waarbij werknemersvertegenwoordiging en 1975  sche, technische als sociale en personele beslissin- 
vakbeweging een wettelijk gefundeerde medezeg- gen moet de medezeggenschap van de producenten 
genschap verkrijgen. Aldus wordt gestreefd naar worden gegarandeerd. Dit zelfbestuur dient in alle 
een afstemming van ondernemingsbeleid op de economische - zowel private als publieke - 

van nationale economische politiek, sectoren ontwikkeld te worden. , isgo doeleinden 
waarbij zowel overheid als werknemers een wezen- 1980  Dit vereist zowel een verruiming van de mogelijk- 
lijke invloed kunnen uitoefenen. heden voor de vakbeweging om in de bedrijven en 
De beheersing van kapitaalstromen en de richting instellingen invloed uit te oefenen op het beleid, als 
waarin besparingen worden aangewend krijgt vorm een vergroting van de rol van de ondernemingsra- 

1895 door middel van beleggingsvoorschriften, waarmee den. In dat verband dienen bestaande rechten van 
het beleggings- en kredietbeleid van banken, verze- 1985  personeelsvertegenwoordigingen ten aanzien van 
keringsmaatschappeijen, pensioenfondsen en ove- arbeidsomstandigheden en werk te worden uitge- 
rige financiële instellingen georiënteerd kunnen breid. De toetsing van investeringen en belangrijke 
worden op de uitvoering van de doeleinden van het financiële transacties door de ondernemingsraad 

1900 economisch beleid. Een meer directe beïnvloeding dient wettelijk te worden gegarandeerd. 
dan thans mogelijk is in het kader van het toezicht 1990  De nationale sturing van planning van de economie 
van de Nederlandsche Bank is daartoe vereist, moet voldoende speelruimte bieden voor de afzon- 
Voor het versterken van democratische sturing is derlijke zelfbestuurde ondernemingen. Zij dienen 
het verwezenlijken van een internationale overeen- een eigen verantwoordelijkheid in het plannings- 

1905 stemming noodzakelijk omtrent gedragsregels voor proces te behouden en zelfstandige initiatieven te 
en ten aanzien van multinationale ondernemingen 1995  kunnen nemen binnen de algemene kaders. 
(zeggenschap, informatieverstrekking, belasting- 

19 Democratische sturing in heffing, e.a.). 
bedrijfstakken en regio's 

16 - Uitbreiding publieke sector, Arbeiderszelfbestuur op het niveau van bedrijven 
nationalisaties en instellingen is onvoldoende om de totale econo- 

Voor economische programmering is een vergro- mische ontwikkeling te richten op de behoeften en 
belangen van de bevolking. 

1910 ting van het aandeel van publieke investeringen en 
2000 Investeringsbeslissingen van bedrijven dienen me- van staatsondernemingen in de economie, alsmede 

een uitbreiding van publieke controle op grote de georiënteerd te zijn op de ontwikkelingsplannen 

ondernemingen, van wezenlijk belang. Dit kan van bedrijfstak, regio en kaderplanning op lande- 

verder verwezenlijkt worden door: 
1915 a. het sturen van investeringen uit overheidsfond- 

lijk niveau. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

sen in bepaalde sectoren of regio's overeenkomstig 
2005 belangen van producenten en consumenten en met 

maatschappelijk vastgestelde prioriteiten. Dergelij - aspecten van regionale ontwikkeling, milieubelas- 

ke democratische beheerde fondsen, waarin be- ting en leefbare woonomgeving. 
Naast een versterking van de rol van de gekozen trokkenen een maximale zeggenschap verkrijgen, 

1920 kunnen een belangrijke rol spelen bij het bewerk- politieke organen vereist dit nieuwe democratische 

stelliggen van een planmatige ontwikkeling van 
2010 vormen via welke de direct en indirect betrokkenen 

hun invloed kunnen uitoefenen. afzonderlijke terreinen, zoals de sociale woning- Alleen dan kan de economische ontwikkeling bouw, het bevorderen van industriële vernieuwing 
en het stimuleren van regionale economische ont- worden afgestemd op de veelvoudige levensbehoef- 

1925 wikkeling. ten van de bevolking. 

b.nationalisatie van ondernemingen die een sleutel- 20 - De autonomie van vakbeweging en 
rol vervullen in de economie, andere belangenorganisaties 
Nationalisaties zijn voor de CPN geen doel in 2015 In een economisch systeem dat zich in socialistische 
zichzelf, maar worden beoordeeld als één van de richting ontwikkelt,  dienen vakverenigingen, verte- 

1930 instrumenten voor een nieuwe economische poli- genwoordigingen van loonathankelij ken, 
tiek. De CPN acht nationalisaties nodig om maat- consumentenorganen en vertegenwoordigingen 
schappelijke controle over ondernemingen die een van kleine producenten een belangrijke rol te 
sleutelrol vervullen in het gehele economische 2020 spelen bij de sturing van democratisering van de 
proces te bewerkstelligen, economie. 

Al deze groepen en bewegingen hebben een 
19351fl dat verband streeft de CPN naar nationalisatie 

van bodemschatten en een directe maatschappelij-
ke controle van financieringsinstellingen. 
Daarnaast en in samenhang daarmee streeft de 
CPN naar een vergaande vermaatschappelijking 

1940van grote, marktbeheersende ondernemingen. 
Daarbij kunnen verschillende combinaties van stu-
ringsinstrumenten, waaronder nationalisatie een 
rol spelen. 
Van belang is het verder terugdringen van beslis- 

19455ing5rechten die voortvloeien uit aandelenbezit en 
eigendom van grote ondernemingen (structuurven-
nootschappen) en het vergroten van het gewicht 
van publieke enwerknemerscontrole.  

gemeenschappelijk belang bij het breken met de 
huidige kapitalistische structuren, bij de ontwikke- 

2025  ling  van een nieuwe economische politiek en bij de 
daarvoor noodzakelijke democratische sturing. 
Daarom is het noodzakelijk dat deze organisaties, 
met inachtneming van hun eigen verantwoordelijk-
heden, de vrijheid hebben om naar eigen inzichten 

2030 voor hun specifieke belangen op te komen met 
behulp van de strijdmiddelen die in de loop der 
jaren zijn ontwikkeld. In dat verband is van cruxiaal 
belang, dat de onderhandelingsautonomie van de 
vakbeweging niet wordt beperkt maar uitgebreid, 

2035 en dat het stakingsrecht juridisch verankerd en 
politiek gegarandeerd wordt. 
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1 De sociale politiek vormt een specifiek 
strijdterrein, waarde strijd voor verbe-
tering van de kwaliteit van het bestaan 
bCA op de bestaande wtbuitings- en 
onderdrukkingsverhoudingen. Verwor-
ven rechten en voorzieningen moeten 
d-rbij verdedigd worden tegen de heer- 

de politieke krachten, die voortdu-
rend afbreuk pogen te doen aan deze 
verworvenheden. Maar de huidige socia-
le politiek bevat tal van belemmeringen. 
Een sociale politiek van de CPN dient ook 
gericht te zijn op vernieuwing. Deze 
lange termijn-doelstellingen kunnen in de 
praktische politiek spanningen veroorza-
ken tussen ,,behoud van het bestaande" 
en ,,vernieuwing". 
Voorkomen moet worden dat de strijd 
voor behoud van verworven rechten zo-
danig gevoerd wordt dat ook bestaande 
ongelijkheid bevestigd wordt. Het is dus 
van belang, dat om de strijd voor behoud 
van verworven rechten te verbinden met 
de strijd voor vernieuwing van de sociale 
politiek. 

2 Het gaat hier om cultuur in de ruime 
zin van het woord. Dat omvat het hele 
scala van leefwijzen, -vormen en -uitin-
gen in een samenleving. 
De strijd tegen culturele overheersing en 
voor culturele pluriformiteit hangt nauw 
samen met anti-fascistische strijd. Fascis- 

e poogt immers angsten en onzekerhe-
den van mensen om te zetten in agressie 
tegen datgene wat afwijkt van de heer-
sende cultuur. 
t.a.v. (b): In de traditionele gezinsideolo-
gieën wordt het gezin opgevat als hoek-
steen van de samenleving. Hierbij func-
tioneren de vanzelfsprekendheid van he-
terosexualiteit en van de daarop geba-
seerde man-vrouw-verhoudingen in ge-
zinsverband als maatschappelijke norm, 
die andere samenlevingsvormen en mli-
miteitsrelaties discrimineert of als abnor-
maal uitsluit (bijv. homosexuele relaties, 
maar ook het samenleven in communes 
e.d.). De kritiek op deze traditionele 
levensvormen en -normen is een belang-
rijke fase in het scheppen van vrijere 
verhoudingen tussen mensen. 

4 In deze stelling wordt de samenhang 
met noodzakelijke  vernieuwing van eco-
nomische politiek aangegeven. 
Recht op arbeid en recht op zekerheid 
hangen nauw samen met elkaar, (Recht 
op arbeid is uitgewerkt in hoofdstuk  IV).  
Voorbeelden van betutteling en contrôle: 
afschattingspraktijken bij WAO-ers; het 

rechtkomen van werklozen in de bij-
stand en het gedwongen worden tot 
,eigen-huis-opeten"; de tandenborstel-

contrôle; verbod op opleiding voor bijv. 
bijstandvrouwen. 

5 In tijden van crises en uitstoot van 
arbeid zetten de rechtse krachten grote 
druk op de uitkeringen en trachten het 
bestaansminimum te verlagen. Ziekte, 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of 
moederschap mogen echter ook in tijden 
van crises geen veroordeling tot armoede 
betekenen. Bepaling van de hoogte van 
de uitkeringen moet daarom niet afgeleid 
worden van kapitaalsbeliangen. 
Hoe hoog een maatschappelijk aanvaard-
baar minimum-inkomen is dat door het 
sociale zekerheidsstelsel gegarandeerd 
dient te worden kan niet bij voorbaat 
worden vastgelegd, en zeker niet door 
gevaarlijke speculaties over een ,,biolo-
gisch minimum", De CPN treedt op voor 
een stelsel waarin de koppeling tussen 
minimumloon en andere minimale inko-
mens via uitkeringen voor 100% gekop-
peld zijn. (Zie verder hoofdstuk  IV.  9.  

his  de toelichting). 

6 Er zijn verschillende mogelijkheden 
om het huidige systeem van bijdragen 
van ondernemingen te veranderen in een 
systeem wat loonkosten-neutraal is: een 
specifieke winstbelasting, een deel van de 
vennootschapsbelasting, e.d. 

7 Het huidige versnipperde systeem van 
sociale verzekeringen wordt door de 
heersende politieke krachten benut om 
verschillende categoriëen uitkeringsge-
rechtigden tegen elkaar uit te spelen. 
Bovendien vormt juist dit kenmerk van 
het systeem een belangrijk middel om de 
nhkeringsgerechtigden te disciplineren: 
men wordt voortdurend teruggeplaatst 
totdat men in de bijstand terecht komt. 
De CPN streeft naar een nieuw type 

volksverzekeringen, gebaseerd op het in 
stelling 5 genoemde solidariteitsprincipe 
en met behoud van gedifferentieerde 
uitkeringsrechten. 
Paritaire samenstelling van de uitvoe-
ringsorganen wordt afgewezen. Onder-
nemingen dienen alleen als financieel-
technische uitvoeringsorganen van pre-
mieheffing beschouwd te worden. De 
zeggenschap dient echter bij de verzeker-
den zelf te berusten (in de vorm van 
ledenraden die optreden als controleren-
de en toezichthoudende instanties ten 
opzichte van het bestuur van verzeke-
ringsorganen). 

12 Voor de grotere steden is een volle-
dige communalisering van de stedelijke 
woningbouw onontbeerlijk. Communali-
sering betekent dat de lokale overheid 
zelf woningen bouwt en verhuurt om 
betaalbare woningen voor lagere inko-
mensgroepen te garanderen. 

18 Deze doelstellingen van onderwijs-
politiek betekenen dat de CPN veel waar-
de hecht aan uitbreiding van vredeson-
derwijs, aan een onderwijsinhoud waar-
bij culturele en sexeverschillen worden 
onderkend en een actieve opstelling te-
genover fascisme, racisme en sexisme 
wordt gekozen. 
Ook dient de onderwijsstructuur zodanig 
te wijzigen dat verruiming van de ont-
plooiingsmogelijkheden gerealiseerd kan 
worden. Invoering van de middenschool 
kan daarbij van belang zijn, mits deze 
onderwijsvorm geen eindonderwijs bete-
kent. 
In het algemeen dient voorkomen te 
worden dal onderwijs uitsluitend opleidt 
voor bepaalde functies op de arbeids-
markt of in het gezin. 
Tenslotte dienen voor de onderwijsgeven-
den de materiële mogelijkheden te wor-
den verruimd om deze onderwijsdoelstel-
lingen te kunnen realiseren: arbeidsom-
standigheden in het onderwijs, klasse-
grootte en mogelijkheden voor educatief 
verlof zijn daarbij van belang. 

19 Afschaffing van financiële drempels 
betekent afschaffing van school-, cursus-
en collegegelden en de ontwikkeling van 
een nieuw beurzenstelsel. Overwinning 
van maatschappelijke drempels bete-
kent, dat waar dat wordt gewenst specia-
le onderwijsvoorzieningen of -faciliteiten 
gecreëerd worden om aan specifieke be-
volkingsgroepen deelname mogelijk te 
maken. Dit kan er aan bijdragen dat 
selectiemechanismen waardoor maat-
schappelijke ongelijkheid in stand wordt 
gehouden, worden afgebroken. 
Te denken valt daarbij aan klassenver-
schillen, sexeverschillen en etnisch/cultu-
rele verschillen. 
Aanpassing van het onderwijsaanbod 
aan de behoeften betekent niet alleen 
vrijheid van onderwijsrichting, maar ook 
een zodanige inrichting van het onder-
wijs, dat een rijk geschakeerd stelsel van 
vervolgopleidingen gecreëerd wordt. Dat 
gaat zowel om het middelbaar, hoger en 
wetenschappelijk onderwijs, als om voor-
zieningen van Onderwijs in het sociaal-
cultureel werk. 

22 Bij het vraagstuk van bepaling van 
grenzen aan maatschappelijke toelaat-
baarheid van onderzoeksvragen, denken 
we bijvoorbeeld aan onderzoek wat in-
gaat tegen de grondrechten (onschend-
baarheid van het lichaam), erfelijkheids-
onderzoek (recombinant DNA). 

25 De CPN doet zelf geen keuzes in de 
kunst. Wel acht ze het, vanuit de opvat-
ting dat een kunstbeleid voorwaarden-
scheppend is voor een pluriforme ontwik-
keling in die kunst, een belangrijke taak 
om ook de mogelijkheden voor ontwikke-
ling van die kunstuitingen te bescher-
men, die onder invloed van politieke of 
economische maatregelen worden be-
dreigd. 
Afschaffing of drastische vermindering 
van overheidssubsidies zou enerzijds lei-
den tot onbetaalbaarheid van kunst, an-
derzijds tot verschraling van de verschei-
denheid in de kunstproduktie. 
De gevolgen van bezuinigingen op korte 
termijn op musea, bibliotheek, artothe-
ken, theaters, expressievakken in het 
onderwijs, subsidies aan beeldende kun-
stenaars, zullen een lange doorwerking 
hebben in het culturele leven. 

Pagina 14 

 

 

De CPN zet zich in voor een politiek die aan alle 
inwoners van Nederland bestaanszekerheid en vrije 
nntnlnniinu onrundpert fla,rhii uiit het om:  

Voor de CPN is het optreden voor zo'n vernieu-
wing onlosmakelijk verbonden met een nieuwe 
economische werkgelegenheids- en arbeidspolitiek. 

2040 a. het beschermen van bestaande voorzieningen, 5 Uitgangspunt 
vrijheden en rechten op medisch, sociaal, cultureel, Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid dient 
educatief en recreatief terrein; 2140 uit te gaan van gelijke rechten van alle individuen 
b. - het vergroten van de toegankelijkheid van op voldoende inkomen om in eigen levensonder- 
deze voorzieningen en het wegnemen van drem- houd te voorzien en van gelijke rechten op deelna- 

2045 pels; me aan maatschappelijke arbeid. Dit is een voor- 
c. - het verruimen van de keuzemogelijkheden waarde voor de bevrijding van vrouwen, voor 
van individuen ten aanzien van inrichting en 2145 zelfstandigheid en onafhankelijkheid van jongeren 
ontwikkeling van het eigen leven; en ouderen. Zo kan de solidariteit tussen mensen 
d. - het bevorderen van noodzakelijke vernieu- en generaties vorm krijgen. 

2050 wingen van genoemde voorzieningen. Het stelsel van sociale zekerheid dient als bodem 

2 Culturele pluriformiteit; bestrijding een minimuminkomen te garanderen, waarvan een 

van discriminatie 2150 zelfstandig bestaan mogelijk is en dat maatschappe- 
lijk aanvaardbaar is. Dit vormt een wezenlijk 

De CPN zet zich in voor een politiek die voorwaar- element voor een stelsel waarin een koppeling 
den schept voor een vrije ontwikkeling van het tussen betaald arbeidsverleden en uitkeringen ge- 
culturele leven. Dit optreden is gebaseerd op een handhaafd blijft, rekening houdend met levensom- 
positieve waardering van culturele verscheiden- 2155 standigheden van de uitkeringsgerechtigde en met 

2055 heid. een maatschappelijk aanvaarde bovengrens van de 
Vanuit deze opvatting bestrijdt de CPN politieke uitkeringen. 
tendensen die culturele pluriformiteit aanvechten 
en culturele verschillen in levensstijl aangrijpen 6 Financiering 
voor discriminerende maatregelen. 

2060 Dat betekent: De CPN streeft naar een financieringsstelsel dat 

a. - dat wederzijdse acceptatie en begrip van 
gebaseerd is op: 

2160 - bijdragen van ondernemingen en uitgaande van verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke 
een systeem waardoor kapitaal-intensieve bedrij- ij- en politieke opvattingen en uitingen bevorderd 

dient te worden, uitgaande van en binnen het kader 
ven een veel grotere bijdrage leveren dan nu het 

2065 van de grondwettelijke verankerde vrijheid van 
geval is, zodat arbeidsintensieve bedrijven niet 

meningsuiting en organisatie. Hiermee kan een gestraft worden voor het feit dat ze werkgelegen-
2165 heid bieden; 

bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van 
- premieheffing op inkomen uitgaande van een onverdraagzaamheid ten gevolge van rigide maat- systeem zonder premiegrenzen.  

schappelijke scheidsmuren. 
2070 b. - dat mensen het recht hebben om ten aanzien 7 Democratisering en hervorming van samenlevingsvormen, leefstijl, sexualiteit, ero- 

tiek naar eigen inzichten hun leven vorm te geven. Om het recht op zekerheid te waarborgen is een 
Dit vereist o.a. het terugdringen van de beperken- herziening en vereenvoudiging van het stelsel 
de invloed van traditionele gezinsideologieën en de 2170 vereist waardoor een eind wordt gemaakt aan 

2075 discriminerende heterosexuele norm. De culturele bureaucratische betutteling, ondoorzichtigheid en 
strijd voor vrouwenbevrijding dient bevorderd te ontoegankelijkheid die het huidige stelsel kenmer- 
worden door het afbreken van geslachtsdiscrimine- ken. 
rende sociale culturen en mannelijk chauvinistische De CPN wijst vormen van contrôle, die een 
gedragspatronen. 2175 inmenging in de privésfeer betekenen, van de 

2080 c. een positieve waardering van het naast en met hand. 
elkaar leven van mensen met verschillende etnische De uitvoeringsorganisaties van de sociale verzeke- 
en/of culturele achtergronden. ringen en het beheer van de betreffende fondsen 
Dit is voor de CPN geen passief uitgangspunt: het dienen gedemocratiseerd te worden. Dat betekent 
vereist een actieve bestrijding van elke vorm van 2180 uitbreiding van zelfbeheer van verzekerden en 

2085 racisme en onderdrukking van etnisch-culturele medeverzekerden en interne democratisering van 
minderheden, van sexisme en andere discrimine- de uitvoeringsorganisatie. 
rende uitingen en met name ook tegen fascistische 
tendensen, omdat deze de gebundelde en meest 8 Ruimte voor nieuwe arbeidspolitiek 
gevaarlijke uitingen zijn van onverdraagzaamheid, Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid moet 

2090 discriminatie en superioriteitsgevoelens. ruimte scheppen voor een nieuwe arbeidspolitiek. 
d. - het aktief scheppen van voorwaarden voor en 2185 Het dient mogelijkheden te bieden voor een 
het afbreken van drempels bij de vrije toegang van soepele overgang tussen: 
een ieder tot veelzijdige informatie en cultuuruitin- - verschillende vormen van betaalde arbeid (b.v. 
gen en het tegengaan van de onderschikking door edukatief verlof) 

2095 daarvan aan commerciële of staatsbelangen; —verschillende soorten betaalde arbeid en vormen 
3 Democratisering en decentralisatie 2190 van nog niet maatschappelijk erkende en niet- 

van de politiek en de voorzieningen betaalde arbeid (b.v. de mogelijkheid om met 
behoud van uitkering onbetaalde arbeid te verrich- 

Om een zo groot mogelijke invloed van de bevol- ten)  
king  op de sociale en culturele politiek mogelijk te betaalde beroepsarbeid en activiteiten • met 
maken, is democratisering en decentralisatie van de 2195 bijzonder persoonlijke of maatschappelijke beteke- 
organisatie, het beheer en de uitvoering van voor- nis (b.v. zwangerschaps- en ouderschapsverlof) 

2105 zieningen op dit terrein van grote betekenis. 
Woon- en leefomgeving In een democratische Organisatie en beheersstruc- 

tuur dient naast de medezeggenschap van het 
personeel, een beslissende invloed van gebruikers 9 - Gelijke rechten op zelfstandig wonen 
en cliënten te worden gewaarborgd. De woningproduktie en -distributie dient het recht 

2110 De algemene principes m.b.t financiering, kwaliteit van alle inwoners van Nederland op zelfstandig 
en het democratisch gehalte van sociale voorzienin- wonen en vrije vestiging te waarborgen. 
gen dienen door het parlement in wetten te worden 10 - Betaalbare woningen vastgelegd. 

Sociale zekerheid 2200 Voor de CPN betekent een sociaal volkshuisves- 
tingsbeleid: 

4 - Vernieuwing noodzakelijk - het in overeenstemming brengen van bouw- en 

Het bestaande stelsel van sociale zekerheid is een verbeterprogramma met de maatschappelijke be- 

2115 belangrijke verworvenheid van de arbeidersbewe- hoefte aan m.n. woningwetwoningen. 
2205 - democratisering van de bouw en het doorbreken ging. Het vormt een correctie op de onzekerheden 

van de kapitalistische arbeidsmarkt en biedt een van de overheersende invloed van partikuliere 

zekere bescherming tegen een aantal risico's. Tege- 
ondernemingen en financiers op bouw- en grond- 

lijkertijd echter functioneert het stelsel voor hen 
kosten. 
- een huur- en energiebeleid dat haar uitgangs- 

2120 die niet (meer) op de arbeidsmarkt terecht kunnen  2210punt kiest in de inkomenssituatie van hen voor wie als een getrapte achteruitgang met de bijstand als wordt gebouwd en de politieke vaststelling van een onderste trede. Ook de voortdurende druk op de 
prijs van het wonen die daarmee in overeenstem- hoogte van uitkeringen en de hele betuttelings- en hoogte 

 laten zien dat het bestaande 
2125 stelsel slechts ten dele en onvoldoende bestaansze- 

ming 15. 

11 - Kwaliteit van woon- en leefomgeving 
kerheid garandeert. Bij haar optreden voor verbetering van de woon- 
Onzekerheden, angst, isolement en tweederangs- 2215 en leefomgeving baseert de CPN zich op de 
behandeling waarmee uitkeringsgerechtigden te volgende uitgangspunten: 
maken hebben, worden in crisisperiodes versterkt. - afstemming van de woningproduktie op de 

2130 Waar de kapitalistische arbeidsmarkt niet meer behoefte van de woningzoekende zelf, zowel in 
functioneert, biedt ook het stelsel van sociale kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 
zekerheid onvoldoende correctie daarop. 2220 Een volkshuisvestingpolitiek dient voorwaarden te 
Vernieuwing van het stelsel van sociale zekerheid, scheppen voor een werkelijke keuzevrijheid m.b.t. 
uitgaande van de verdediging en verbetering van verschillende vormen van samen- of alleenleven. 

2135 positie van uitkeringsgerechtigden, is noodzakelijk. - bescherming van natuur en milieu in de leefom- 



26 De overheid kan de wisselwerking 
tussen kunst en publiek bevorderen door 
het stimuleren van artotheken, waarbij 
kunstenaars de gelegenheid hebben om 
een actief aandeel te hebben in het 
samenstellen en verspreiden van de col-
lecties; het stimuleren van lokale- en 
wijktheaters, waar ook buurtgroepen 
kunnen optreden; het bevorderen van 
expressievakken in het onderwijs; het 
stimuleren van bibliotheekonderzoek,  
etc.  

Een politiek die gericht is op een dergelij-
ke wisselwerking kan niet uitgaan van 
èen populistische benadering van kunst, 
volgens welke een ,,zwijgende" meerder-
heid van de bevolking bepaalde kunstui-
tingen zou afwijzen. Integendeel, de CPN 
wil bijdragen aan vergroting van de 
acceptatie van de verschillende ontwikke-
lingen in de kunst die door groepen uit de 
bevolking van belang worden gevonden. 
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geving. Deze bescherming dient onder controle 
2225 van democratisch gekozen lokale organen plaats te 

vinden, waarbij de betrokken bewoners zelf een 
actieve rol moeten kunnen spelen. 

een ruimtelijke ordening, waarbij een evenwich-
tige ontwikkeling van woon- en werkfuncties in 

2230 stad en platteland gewaarborgd is. Voorkomen 
moet worden, dat regionale onderontwikkeling 
zich doorzet en gepaard gaat met de ontwikkeling 
van onleefbare steden. 
- veilig, milieuvriendelijk, kwalitatief goed en 

2235 goedkoop openbaar vervoer van personen en goe-
deren. 
Dit is noodzakelijk om het beslag van het verkeer 
op de gemeenschappelijke ruimte te beperken. 
- een planning van woningbouw en -verbetering 

2240 die gepaard gaat met de planning van culturele en 
recreatieve voorzieningen én van voorzieningen die 
de mogelijkheid scheppen om verzorgende en 
huishoudelijke taken te vermaatschappelijken. 
- het opzetten van een gigantisch programma van 

2245 achterstallig onderhoud en renovatie. 

12 - Zeggenschap over woon- en 
leefomgeving 

Bescherming van de leefbaarheid en de woonfunc-
tie van de steden en dorpen vereist democratisering 
en decentralisatie van de planning en besluitvor-
ming over woningbouw en de daarmee samenhan- 

2250 gende voorzieningen. Binnen een door de landelij-
ke overheid vastgesteld kader dienen produktie, 
distributie en beheer plaats te vinden onder verant-
woordelijkheid van lokale overheidsorganen, waar-
bij een zo groot mogelijke directe zeggenschap van 

2255 de bevolking gegarandeerd dient te worden. 
Medische en sociale zorg 
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Verwerkelijking van gelijke rechten op medische 
en sociale zorg vereist een sociale politiek die 
gericht is op het ontwikkelen van een pakket 
voorzieningen van goede kwaliteit. 

2260 Sociale en medische zorg dient in principe gratis en 
voor iedereen toegankelijk te zijn. 
14 - Vernieuwing van de zorg 
Ziekte en onwelzijn worden mede bepaald door de 
onderdrukkingsverhoudingen die onze samenle-
ving kenmerken en die hun weerslag hebben op de 

2265 arbeids- en levensomstandigheden. 
De CPN acht het daarom van groot belang dat in de 
medische en sociale zorg de problemen 
niet worden geïsoleerd van hun maatschappelijke 
context. 

2270 Vernieuwing en verbetering van de voorzieningen 
staat bij de CPN dan ook nadrukkelijk in het teken 
van doorbreking van de afhankelijkheid van men-
sen, van de vervreemding van eigen lichaam en 
levensomstandigheden. - 

2275 Krachtige ondersteuning van initiatieven van ge-
bruikers en patiënten zelf is een onmisbaar element 
van sociale politiek op dit terrein. 
15 Versterken van de eerste-lijn 
E.e.a. betekent dat het niet alleen noodzakelijk is 
om voorzieningen uit te breiden en de toeganke- 

2280 lijkheid ervan te vergroten. Vernieuwing en verbe-
tering van de zorg zowel naar inhoud als naar 
functie is ook een belangrijke voorwaarde voor een 
optimaal gebruik. 
De CPN acht de ontwikkeling van een uitgebreid, 

225 direct bereikbaar en overzichtelijk net van eerste-
lijns voorzieningen, waarin verschillende discipli-
nes samenwerken, daarom van grote betekenis. Dit 
aangevuld met voorzieningen voor meer specialisti-
sche hulp van hoge kwaliteit. 
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18 - Onderwijs en culturele ontplooiing 
De onderwijspolitiek van de CPN gaat uit van het 

2315 belang van optimale onderwijs- en opleidingsmoge-
lijkheden, waardoor mensen in staat zijn zichzelf te 
ontwikkelen en te kwalificeren. 
Vooral het basisonderwijs dient gekenmerkt te 
worden door veelzijdige vorming en ontwikkeling 

2320 van vaardigheden. 
Onderwijs is een collectief proces, waarin -mensen 
van elkaar kunnen leren, tot onderlinge solidariteit 
worden gemotiveerd en tot individuele prestaties 
kunnen komen. 

2325 Daarbij dient het onderwijs een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van democratische waarden 
die van fundamentele betekenis zijn voor de 
menselijke en maatschappelijke verhoudingen. 

19 - Onderwijs voor iedereen en naar 
eigen keuze 

Gelijke rechten op onderwijs voor iedereen bete-
2330 kent in de eerste plaats, dat er geen financiële 

drempels mogen zijn om onderwijs te volgen. 
Ook na het verstrijken van de leerplicht dienen 
mensen, zonder in financiële problemen te komen, 
door te kunnen leren. 

2335 Behalve door financiële drempels, wordt de vrije 
deelname aan onderwijsvoorzieningen ook belem-
merd door de bestaande maatschappelijke verschil-
len. Onderwijsvoorzieningen moeten zodanig zijn 
georganiseerd, dat deze belemmeringen overwon- 

2340 nen kunnen worden. Het onderwijsaanbod dient in 
het algemeen qua inhoud en omvang te voldoen 
aan de vraag, ongeacht leeftijd en leefomstandighe-
den van hen die onderwijs vragen. De grondwette-
lijk verankerde vrijheid van onderwijsmoet gega- 

2345 randeerd blijven. 

20 - Democratisering van het onderwijs 
Democratische verhoudingen in het openbaar en 
bijzonder onderwijs zijn een voorwaarde om de 
inhoud ervan zoveel mogelijk af te stemmen op de 
behoeften van alle betrokkenen. Deze moeten de 

2350 gelegenheid hebben om mee te beslissen over het 
onderwijsprogramma. 
Binnen deze democratische verhoudingen hebben 
leerkrachten een eigen verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van het onderwijs en moet ook hun 

2355 invloed op de inhoud van het onderwijs in het 
algemeen gegarandeerd zijn. 
De overheid heeft tot taak toe te zien of het 
onderwijs voldoet aan algemene kwaliteitsnormen. 
Ze dient zich daarbij te beperken tot marginale 

2360 toetsing aan de hand van leerplannen. 

21 - Vrije ontplooiing van wetenschap 
De CPN streeft naar vrijheid van wetenschap en 
onafhankelijkheid van wetenschappelijke onder-
zoekers gekoppeld aan de verplichting tot verant-
woording van wetenschappelijk onderzoek, maat- 

2365 schappelijke controle over en beschikbaarheid van 
onderzoeksresultaten. 
Dat vereist terugdringing van commerciële en 
staatspolitieke bemoeienis met de inhoudelijke 
ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek. 

2370 De autonomie ten aanzien van opzet en uitvoering 
van onderzoek dient ook in het geval van opdracht-
onderzoek voor bedrijven en staatsinstellingen 
gewaarborgd te worden. 

22- Democratisering van 
- 

wetenschapsbeoefening 
Wetenschappelijk onderzoek dient in de regel uit 

2375 de algemene middelen gefinancierd te worden. 
Democratische besluitvorming over de aanwending 

16 - Onafhankelijke medische en Sociale van deze middelen en democratische controle op 

zorg het gebruik vereist in de eerste plaats interne 
democratisering van wetenschappelijke instellingen 

2290 De aard, de ontwikkeling en de kosten van de 2380 en van landelijke wetenschappelijke organen die 
medische en sociale zorg dient niet ondergeschikt een belangrijke rol spelen bij de onderzoekspro- 
te zijn aan industriële belangen of specifiek weten- grammering. Externe democratische controle zal 
schappelijke interesses. zich moeten beperken tot toetsing van de globale 
Dat vereist terugdringing van de invloed van de verdeling van onderzoeksgelden over de verschil- 

2295 kapitalistische industrie op m.n. de medische zorg 2385 lende onderzoeksterreinen, aan algemene maat- 
en wetenschap. schappelijke criteria. 
De CPN streeft naar maatschappelijke controle op Door externe democratische controle kunnen de 
de farmaceutische en medisch-technische indus- grenzen bepaald worden van maatschappelijk toe- 
trie, naar kostenbeheersing op dat terrein en naar laatbare onderzoeksvragen. 

2300 wettelijke bescherming tegen misbruik van experi- 
Toegankelijkheid  menten  en wetenschappelijk onderzoek. 

Bovendien is van belang dat initiatieven vanuit de onderzoeksresultaten 
hulpverlening en van (potentiële) gebruikers een 2390 Openbaarheid van resultaten voor wetenschappe- 
rol spelen bij het ontwikkelen van onderzoek naar lijk onderzoek dient slechts beperkt te worden op 

2305 zowel sociale oorzaken van ziekte en onwelzijn, als basis van algemeen geldende regels met betrekking 
naar nieuwe geneeswijzen en vormen van hulpver- tot de bescherming van privacy. 
lening. In elk geval dient de mate van toegankelijkheid van 

17 - Democratisering en decentralisatie 
2395 onderzoeksresultaten niet afhankelijk te zijn van 

de financieringswijze. 
van de voorzieningen 24- Wetenschappelijk onderwijs 

Het parlement dient middels wetgeving de kwali- Consequentie van de algemene doelstellingen van 
teiten de toegankelijkheid van de medische en de onderwijspolitiek, die de CPN voorstaat, voor 

2310 sociale zorg te waarborgen en te controleren. de inhoud van het wetenschappelijk onderwijs, is 
Binnen dat kader dient het medebeslissingsrecht 2400 dat onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk geïnte- 
van (potentiële) gebruikers en medewerkers van greerd wordt, pluriformiteit van wetenschapsbeoe- 
deze voorzieningen te worden uitgebreid. lening gerespecteerd wordt, en dat individuele 
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prestatiegerichtheid van het huidige wetenschappe-
lijk onderwijs wordt teruggedrongen. 

2405 De toegankelijkheid van het wetenschappelijk 
onderwijs dient vergroot te worden en het eliteka-
rakter van bepaalde wetenschappelijke opleidingen 
dient doorbroken te worden. 
Versterking van democratische bestuursvormen op 

2410 alle niveaus van universiteiten en hogescholen is 
onontbeerlijk. 

Kunst 

25- Veelzijdige ontwikkeling van kunst 
De CPN acht een bloeiend cultureel leven van 
belang. Zij gaat daarbij, uit van de artistieke 
vrijheid van kunstenaars en kiest zelf niet in de 

2415 kunst. De CPN wijst iedere onderschikking van de 
kunst aan politieke doelen en belangen van de 
hand. 
Kunst heeft een betekenis in zichzelf en een 
maatschappelijke betekenis voor zover zij maat-

2420 schappelijke verhoudingen en ontwikkelingen 
zichtbaar maakt en mede beïnvloedt. 
Betrokkenheid bijen aandacht voor kunst kan een 
onderdeel vormen van veelzijdige ontwikkeling en 
ontplooiing. Daarom is het de taak van de overheid 

2425 om, zonder inhoudelijke bemoeienis met de kunst, 
aan kunstenaars en anderen die zich daar in de 
ruimste zin mee bezig houden, het werk mogelijk te 
maken en bestaanszekerheid te garanderen. 
Om ruimte te scheppen voor pluriforme kunstont-

2430 wikkeling en voor vernieuwing in de kunst, is een 
subsidiestelsel nodig dat produktie van kunst moge-
lijk maakt en spreiding bevordert. 

26- Toegankelijkheid van de kunst 
Ter bevordering van een levendige wisselwerking 
tussen kunst, kunstenaars en publiek is een demo-

2435 cratische Organisatie van het kunstleven en ruimte 

I{.ii] , 1uJ4Y4 

voor experimentele initiatieven noodzakelijk. 
Belangrijk daarin is een zo groot mogelijk sprei-
ding van het aanbod en decentrale Organisatie van 
kunstinstellingen. 

2440 De toegankelijkheid van kunst kan ondermeer 
bevorderd worden door het afschaffen van finan-
ciële drempels voor het deelnemen aan het culture-
le leven, alsmede door het stimuleren van kunstzin-
nige vorming en het verruimen van de mogelijkhe- 

2445 den voor amateuristische kunstbeoefening. 

Media 

27- Voor een veelzijdige 
informatievoorziening 

Radio en televisie, films, boeken, tijdschriften, 
dag- en weekbladen verzorgen een belangrijk deel 
van de kennisoverdracht, de wisselwerking en 
confrontatie, de instemming en kritiek op de 

2450 maatschappelijke ontwikkelingen in het alge-
meen, de cultuur in het bijzonder. 
De CPN acht een plurifom stelsel van media en 
uitgeverijen onontbeerlijk voor het bevorderen van 
een levendige wisselwerking tussen verschillende 

2455 levensbeschouwelijke en politiek-ideologische op-
vattingen en tussen verschillende culturen. 
Decentralisatie en democratisering van zo'n stelsel 
is noodzakelijk om een zo groot mogelijke ruimte 
te kunnen bieden aan initiatieven vanuit de bevol- 

2460  king  en inhoudelijke bemoeienis door de staat 
en/of commercie tegen te gaan. De toegankelijk-
heid van de via media verspreide kunst en cultuur 
dient stelselmatig te worden bevorderd. 
Verwerkelijking van gelijke rechten voor iedereen 

2465 op informatie vereist een culturele politiek, gericht 
op spreiding en instandhouding van vrij toeganke-
lijke openbare bibliotheekvoorzieningen, waar in-
formatie in de ruimste zin gratis ter beschikking 
wordt gesteld. 
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Voor een democratisch bestuur leven maar ook gegarandeerde mogelijkheden voor 
sociale bewegingen om de belangen en gezichts- 
punten die zij vertegenwoordigen tot gelding te 

2470 De CPN treedt op voor politieke democratie, die2565 brengen Daarom zal de rol van de staat naar de 
het voor iedereen mogelijk maakt deel te nemen aan mening van de CPN zo beperkt mogelijk moeten 
processen van besluitvorming en bestuur op natio- zijn. 
naal, regionaal en plaatselijk niveau, op basis van Bij haar optreden voor hervorming en vernieuwing 
politieke vrijheid, gelijkheid en mondigheid van de van het staatsbestuur gaat de CPN uit van de 

2475 mensen. 2570 volgende elementaire principes van een democrati- 
Politieke democratie is daarbij niet slechts sche rechtsstaat: 
middel of een fase in de strijd voor socialisme. Zij 

- Om het individu tegen willekeur van de staat te 
heeft betekenis in zichzelf, die ook in de socialisti- beschermen is het noodzakelijk dat aktiviteiten van 
sche maatschappij tot gelding moet komen en de staat aan regels gebonden zijn. 

2480 verder ontwikkeld dient te worden. 2580— Om zeggenschap van de bevolking te garande- 
De strijd voor versterking en vernieuwing van ren dienen deze regels het resultaat re zijn van 
politieke democratie maakt deel uit van de strijd democratische menings- en besluitvorming. 
voor een fundamentele democratisering van het 

- Om een samenballing van staatsmacht te voor- 
gehele maatschappelijke leven en moet daarom komen dient er een duidelijke verdeling van 

2485 verbonden worden met het veroveren van demo-2585 bevoegdheden over de verschillende staatsinstellin- 
cratische zeggenschap in bedrijven, bedrijfstakken, gen te zijn uitgaande van een onderscheiden eigen 
buurten en instellingen en de ontwikkeling van de verantwoordelijkheid van respectievelijk wetge- 
daarvoor noodzakelijke vormen van sociale demo- vende macht, uitvoerende macht en rechtspraak. 
cratie. 

- Politieke democratie als historische Grondrechten 

verworvenheid 6 - Erkenning grondrechten 
De CPN onderschrijft de in de grondwet en in 

2490 In de bestaande vormen van politieke democratie 2590 internationale verdragen verankerde gelijkheids- 
en de daarmee samenhangende democratische rechten (waarbij ,,het verbod van discriminatie op 
rechten komen belangrijke historische verworven- welke grond dan ook" van centrale betekenis is), 
heden tot uiting. In ons land zijn een aantal mensenrechten (eerbiediging van de persoonlijke 
minimale vereisten voor politiek democratisch levenssfeer en de onschendbaarheid van het mense- 

2495 functioneren vastgelegd. Van betekenis is dat die 2595 lijk lichaam), en democratische grondrechten (vrij- 
niet alleen wettelijk zijn geregeld maar ook als heid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid 
democratische principes in de bevolking geworteld van meningsuiting, brief- en telefoongeheim, alge- 
zijn. Bij de strijd voor verdediging en uitbreiding meen kiesrecht, gelijke benoembaarheid in over- 
daarvan is voor de CPN wezenlijk: vrijheid van heidsdienst, vrijheid van vereniging, vergadering 

2500 meningsuiting, vrijheid van Organisatie en vergade- ooen betoging, vrijheid van onderwijs). 
ring, algemeen Vrij, gelijk en geheim actief en 

- Uitbreiding grondrechten passief kiesrecht, gelijke kansen voor alle politieke 
partijen en het recht van deze partijen op opposi- Het geheel van rechten en vrijheden, dat in de  
tie,  parlementaire verantwoordingsplicht van de grondwet is neergelegd en die beschermd en 

2505 regering, rechtmatigheid van bestuur, onafhanke- gewaarborgd moeten worden, zal moeten worden 
lijkheid van de rechtspraak en het principe dat uitgebreid. 
iedereen dezelfde aanspraak kan maken op dezelf- 2605 a. De CPN streeft daarbij naar erkenning van het 
de rechtsbescherming van de overheid. stakingsrecht, waarborgen van de vrijheid van 
Verdediging van deze verworvenheden vereist kunst en wetenschap, rechtsbescherming tegen 

2510 principiële bestrijding van politieke en maatschap- gedwongen psychiatrische opname, uitsluiting van 
pelijke krachten die er op uit zijn deze democrati- de mogelijkheid het kiesrecht te ontnemen aan 
sche rechten aan te tasten. Fascistische en racisti- 2610totaalweigeraars en het vastleggen van de onver- 
sche organisaties dienen daarom verboden en vreemdbaarheid van het staatsburgerschap, 
ontbonden te worden. b. Sociale grondrechten, zoals het recht op arbeid, 

3 Politieke democratie als strijdterrein 
wonen, onderwijs en sociale zekerheid, dienen 
meer precies te worden vastgelegd en aangevuld. 

2515 Politieke democratie vormt in deze maatschappij 2615 Het is voorts van belang dat voorzieningen getrof- 
een voortdurende inzet van strijd waarin de CPN  fen  worden om de werking van deze rechten zoveel 
optreedt tegen elke aantasting van democratische mogelijk te garanderen. Bovendien is het noodza- 
verworvenheden en voor uitbreiding en vernieu- kelijk om deze rechten ook te verlenen aan groepen,  
wing.  die daarvan tot nog toe zijn uitgesloten. In dat 

2520 Tegelijkertijd en in samenhang daarmee vormt de 2620 verband streeft de CPN naar het verruimen van 
politieke democratie als zodanig een terrein waar politieke rechten voor niet-Nederlanders, die in 
reële mogelijkheden zijn om successen te boeken in Nederland wonen. 
de strijd tegen elke vorm van uitbuiting en onder-
drukking. Daartoe is het noodzakelijk om de strijd 8 Het anachronisme van erfelijke 

2525 op het terrein van de politieke democratie (bijvoor- staatsfuncties 
beeld in parlementaire organen) te verbinden met Uit de democratische beginselen van de CPN vloeit 
de strijd op andere terreinen, voort dat zij erfelijke staatsfuncties als een anach- 
Versterking van de politieke democratie en het 2625 ronjsme beschouwt. Een constitutionele monar- 
functioneren van de politieke democratie zijn in chie, die zich volstrekt binnen de grondwet be- 

2530 hoge mate afhankelijk van de kracht van progres- weegt, behoeft geen beletsel te zijn voor democra- 
sieve bewegingen en partijen en hun optreden. tische vernieuwing van de maatschappij, anti- 
4 - Belemmeringen doorbreken monopolistische hervormingen en overgang naar 

Een verdere ontplooiing van de politieke democra- 2630 een socialistische maatschappij. 

tie  vereist een grondige afbraak van alle onderdruk- In het kader van deze maatschappijvernieuwing  

kingsverhoudingen. Deze werken door in de wijze streeft de CPN van haar kant naar een democrati- 

2535 van politiek bedrijven, in de manier waarop de sche republiek, waarover naar haar mening eerst 

staat is georganiseerd en in de samenstelling en het een brede overeenstemming tussen verschillende 

functioneren van de verschillende staatsorganen. 2635 levensbeschouwelijke en politieke stromingen 

De bestaande machtsverhoudingen belemmeren moet bestaan, steunend op een eenheid van opvat- 

een bestuur, dat democratisch en doorzichtig is en ting binnen de overgrote meerderheid van de 
bevolking. 

2540 dicht bij de mensen staat. Zij komen tot uiting in 
Gekozen organen politieke verhoudingen, die maatschappelijke  on-  

gelijkheid en afhankelijkheid bevestigen. Hoewel 9 - Meer-partijenstelsel uitgangspunt 
in de bestaande politieke verhoudingen formeel Naar de mening van de CPN zijn het bestaan en de 
gelijke rechten bestaan voor deelname aan besluit-2640 aktiviteit van politieke partijen met hun uiteenlo- 

2545 vorming, is feitelijk sprake van een systematische pende levensbeschouwelijke en politieke visies, 
beperking van mogelijkheden voor onderdrukte en van wezenlijke betekenis voor een democratische 
uitgebuite groepen. besluitvorming. In het socialisme dienen voor alle 
Voor vrouwen zijn de feitelijke mogelijkheden om partijen, onafhankelijk van hun visie op de maat- 
reëel deel te nemen aan het politieke gebeuren2645 schappij, de grondwettelijke rechten en het func- 

2550 extra beperkt door de bestaande arbeids- en rolver- tioneren in vertegenwoordigende en besturende 
deling en de door mannen gedomineerde politieke lichamen volledig gewaarborgd te zijn met uitzon- 
omgangsvormen en structuren. dering van partijen die rassendiscriminatie propa- 
Voor de CPN is de strijd voor politieke democratie geren. 
zowel verbonden met de strijd tegen de bestaande 2650 Dit is in overeenstemming met het streven van de 

2555 machtsverhoudingen, als gericht op fundamentele CPN naar een democratisch-parlementaire staats- 
hervorming van de staat. vorm. 
5 Uitgangspunten voor een 10- Verkiezingen 

democratische inrichting van de staat De CPN treedt op voor: 
- bescherming van het kiesstelsel en het systeem 

De CPN streeft een politieke democratie na, die 2655 van evenredige vertegenwoordiging; 
zoveel mogelijk ruimte geeft aan directe vormen - het scheppen van gelijke mogelijkheden voor 
van zeggenschap. Dat betekent niet alleen ruimte politieke partijen om hun standpunten te ontwikke- 

2560 voor allerlei vormen van sociale democratie op de len en in de openbaarheid tot uitdrukking te 
verschillende terreinen van het maatschappelijk brengen; 

5 Het formuleren van politieke demo-
cratie als doelstelling maakt het nodig om 
de uitgangspunten daarvoor vast te leg-
gen. Het ,,formele" karakter van deze 
uitgangspunten is geen reden om ze van 
minder belang te achten. Integendeel, de 
principes van de democratische rechts-
staat zijn in de huidige maatschappij 
telkens weer inzet van strijd. 
De verovering van democratische rechten 
is van grote betekenis voor de arbeiders-
beweging en andere progressieve bewe-
gingen. Het onderschrijven van de prin-
cipes van de democratische rechtsstaat 
betekent niet dat daarmee de bestaande 
rechtsorde omhelst wordt. Deze rechtsor-
de bevat (als geheel van bestaande wet-
ten) uiteraard het ,,stempel" van de 
heersende politieke krachten. Zij wordt 
gekenmerkt door talloze elementen die 
op gespannen voet staan met de principes 
van de democratische rechtsstaat. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de verschillende 
juridische bepalingen, die discriminatie 
legitimeren en voor de stelselmatige po-
gingen van de heersende politieke krach-
ten om antistakingswetten te realiseren. 
De CPN is van mening dat principes van 
de democratische rechtsstaat strijdprin-
cipes zijn die de noodzaak aangeven van 
fundamentele veranderingen van de 
staatsorganisatie en de manier waarop in 
deze maatschappij politieke beslissingen 
tot stand komen. 

6.7.8 Dein 1983 herziene Grondwet is 
een belangrijke stap vooruit, omdat 
daarin het aantal grondrechten van bur-
gers t.o.v. de overheid is uitgebreid. Deze 
bevat echter ook nog lacunes en boven-
dien komen elementen voor, die vanuit 
de doelstellingen van dit program moei-
lijk ondersteund kunnen worden, zoals 
bepalingen die kunnen functioneren als 
bescherming van privé-eigendom van 
produktiemiddelen. 
Ook levert de formulering van diverse 
grondrechten problemen op. 
Sociale grondrechten zijn op één weinig 
verplichtende manier geformuleerd. Het 
recht van vereniging is zodanig geformu-
leerd dat verbod en ontbinding van 
racistische/fascistische organisaties pro-
blematisch kan zijn. Verbod van discri-
minatie blijft een dode letter, wanneer 
geen maatregelen getroffen worden om 
racistische en fascistische organisaties te 
verbieden en te ontbinden. Hetzelfde 
geldt ook voor andere grondrechten en 
zeer in het bijzonder voor sociale grond-
rechten, omdat juridische sancties om 

3.4 De opvatting dat de huidige politie- deze rechten af te dwingen vrijwel ont- 
ke democratie slechts instrument of legi- breken. Verandering van de politieke 
timatiemiddel van de heersende politieke krachtsverhoudingen is dan ook onont- 
krachten is, miskent het reële karakter beerlijk om de in de sociale grondrechten 
van de tegenspraak tussen politieke de- geformuleerde doelstellingen te realise- 
mocratie enerzijds en klassen- en patriar- ren. 
chale verhoudingen anderzijds. De verwerkelijking van grondrechten is 
De verworven democratisch-politieke afhankelijk van de strijd die op verschil- 
rechten vormen als zodanig een gunstige lende terreinen gevoerd wordt voor 
voorwaarde voor de verdere ontwikke- handhaving en bescherming van de men- 
ling van de strijd tegen elke vorm van selijke waardigheid, individuele en col- 
uitbuiting en onderdrukking. Omge- lectieve ontplooiing en uitbreiding van 
keerd vormen de bestaande maatschap- zeggenschap en democratische verhou-
pelijke onderdrukkingsverhoudingen een dingen. 
barriëre voor de ontwikkeling van de Het practisch effectief worden van de 
politieke democratie. genoemde rechten vereist een verande- 
De huidige staat vormt geen kant en ring van de maatschappelijke krachts- 
klaar bouwwerk dat zonder meer ,,over- verhoudingen. 
genomen" kan worden onder socialisti- 
sche verhoudingen. De staat is geen 11 Bepaalde vormen van directe demo- 
neutraal instrument. De huidige vormen cratie kunnen een rol spelen in het proces 
van politieke democratie vertonen be- van vernieuwing van politieke democra- 
langrijke tekortkomingen. tie. Het zou echter een gevaarlijke illusie 
Anderzijds kan de huidige politieke de- zijn om er van uit te gaan dat een systeem 
mocratie ook niet worden afgedaan als van vertegenwoordigende democratie 
,,schijndemocratie", waarbij het afbre- ,,vervangen" zou kunnen worden door 
ken of verbrijzelen van de huidige staat dergelijke vormen. Dat zou er toe leiden 
bet enige politieke perspectief vormt. De dat de functies van centrale representa- 
bestaande vormen van politieke demo- tieve organen overgenomen worden door 
cratie zijn verworvenheden en de staat een of andere staatsbureaucratie. 
zelf vormt een belangrijk terrein waarop 
strijd gevoerd wordt en gevoerd moet 13 Een gekozen burgemeester betekent 
worden. een versterking van de bevoegdheden van 
Een programma voor hervormingen van de gemeenteraad. Een gekozen burge- 
de staat moet uitgaan van de democrati- meester is aan de raad verantwoording 
sche verworvenheden en deze principieel schuldig voor alle aspecten van zijn 

TOELICHTI NG 
1 In een socialistische maatschappij verdedigen en gericht zijn op het ophef- 
blijft het noodzakelijk om verschillende fen  van de huidige tekortkomingen. 
belangen en opvattingen af te wegen en 
zo goed mogelijk te verwerken in de 
politieke besluitvorming. 
Er zijn overheidsorganen nodig, waarin 
politieke besluitvorming over de algeme-
ne maatschappelijke ontwikkeling plaats-
vindt, de voorbereiding en uitvoering van 
deze besluiten geregeld wordt en die 
controle op de uitvoering mogelijk ma-
ken. 
Bij ,,politieke democratie" gaat het om 
de mogelijkheden om als staatsburger 
deel te nemen aan deze politieke besluit-
vorming. Wanneer deze mogelijkheden 
gebrekkig en ongelijk verdeeld zijn, 
vindt de politieke besluitvorming door 
democratisch niet meer te controleren 
staatsorganen plaats. 
Bij ,,sociale democratie" gaat bet om de 
mogelijkheden om als producent of als 
consument deel te nemen aan de besluit-
vorming op de betreffende terreinen. De 
historische ervaring leert dat progressie-
ve ontwikkelingen op het terrein van de 
sociale democratie telkens weer vermor-
zeld (dreigen te) worden door een staats-
bureaucratie, wanneer politieke demo-
cratie ontbreekt of onvoldoende ontwik-
keld is. Geringschatting van de betekenis 
van politieke democratie als socialistische 
doelstelling leidt er toe dat slechts twee 
mogelijkheden overeind blijven: of men 
koerst op een politiek systeem, waarin 
afweging van verschillende opvattingen 
en belangen plaats vindt door bepaalde 
categorieën politieke privileges toe te 
kennen (corporatisme) of men koerst af 
op een systeem waarin deze afweging 
door één instantie (één partij of leider) 
plaatsvindt (autoritaire politiek). In bei-
de gevallen krijgt de staatsbureaucratie 
een nauwelijks te beheersen rol in het 
proces van politieke besluitvorming en 
uitvoering. Beide mogelijkheden zijn on-
verenigbaar met de algemene doelstellin-
gen van dit program. 

2 Wat betreft de bijdrage van de CPN 
in de strijd voor politieke democratie 
moet in de eerste plaats gewezen worden 
op de rol die zij heeft vervuld in de strijd 
tegen het Hitlerfascisme. Maar ook daar-
voor en daarna is de CPN bij herhaling 
opgetreden tegen pogingen om de politie-
ke democratie in te perken (bijv. door te 
sleutelen aan het kiesstels). De 
ervaringen in de strijd tegen het fascisme 
hebben een beslissende rol gespeeld bij de 
herwaardering in de CPN van de politie-
ke democratie. 
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functie (dus ook als hoofd van de politie). 

15 In de huidige maatschappij vervul-
len de massamedia een rol hij het in stand 
houden van de heerschappij van de 
bourgeoisie en de daarmee verbonden 
groeperingen en politieke krachten. 
Een democratisch pluriform mediabeleid 
vereist een combinatie van verschillende 
ocriuidsvoorzieningen (maatregelen, 
die erop gerichi rijn om de afhankelijk-
heid van een media van adverteF 
ed, te minimaliseren, subsidie en/of be-
lastingvrijstelling, voorzieningen zoals 
staatsdrukkerijen, die tegen kostprijs 
dagbladen en tijdschriften drukken e.d.). 
Dergelijke overheidsvoorzieningen die-
nen niet gepaard te gaan met staatspoli-
tieke bemoeienis met de journalistieke 
gang van zaken in welke vorm dan ook. 
Een effectieve afbraak van de huidige 
commerciële en politieke drempels, die 
de ruimte voor politieke meningsvorming 
telkens weer (dreigen) in (te) perken, 
vereist een meiastetsel dat zowel intern 
als extern gedemocratiseerd wordt. 
Daarom is het enerzijds van belang om 
waar mogelijk vormen te ontwikkelen, 
die de invloed van de kijkers, luisteraars 
en de lezers op het algemene beleid van 
de betreffende omroepen, dagbladen en 
tijdschriften kunnen vergroten. 
Anderzijds is het van belang dat omroep-
organisaties, dagbladen, e.d. intern de-
mocratisch georganiseerd zijn, zodat de 
invloed van journalisten en redacteuren 
op de dagelijkse gang van zaken gegaran-
deerd is. 

17 Het gaat bij de uitvoerende staatsor-
ganen om een complex van zeer uiteenlo-
pende instellingen, zoals: repressieve 
staatsorganen (leger, politie, geheime 
diensten), financiële, economische en ad-
ministratieve staatsorganen (departe-
menten, Centraal Planbureau, diverse 
provinciale en lokale instellingen) en 
maatschappelijke dienstverlening (on-
derwijs, sociale diensten en andere col-
lectieve voorzieningen. 
Bij de algemene uitgangspunten wordt 
afstand genomen van een tweetal opvat-
tingen die in de arbeidersbeweging een 
rol hebben gespeeld. 
1. De opvatting dat uitvoerende organen 
van de huidige staat min of meer neutrale 
instrumenten zijn van het parlementaire 
systeem en dus onder socialistische ver-
houdingen , ,mee-" of , ,overgenomen" 
kunnen worden. 
2. De opvatting dat de uitvoerende orga-
nen van de huidige staat slechts onder-
drukkingsinstrumenten van de heersende 
politieke krachten zijn en dus onder 
socialistische verhoudingen overbodig 
worden en vervangen kunnen worden 
door organen van de directe democratie. 
In beide gevallen wordt onderschat dat 
de in deze maatschappij georganiseerde 
professionele deskundigheid, zoals die 
o.a. in staatsorganen functioneert, een 
specifiek terrein van politieke strijd 
vormt. 
De mogelijkheden van democratische 
controle worden beperkt door bet feit dat 
alle externe controle afhankelijk is van de 

door de betreffende staatsorganen zelf 
verschafte informatie. Om de selectie en 
de kwaliteit van deze informatie te kun-
nen beoordelen is een deskundigheid 
vereist die externe controle-organen vaak 
missen. Daarom moet de democratische 
controle in de eerste plaats ,,van binnen 
uit" gebeuren: Interne democratisering 
is dus een noodzakelijke voorwaarde 
voor een effectieve externe democratische 
controle op de betreffende overheidsor-
ganen. Alleen dan kunnen de beperkin-
geit, Ee de staatsbureaucratie oplegt aan 
de politieke demoçt'atie, doorbroken 
worden. 
De huidige vormen van democratische 
controle van gekozen organen op staats-
apparaten zijn zeer beperkt: De parle-
mentaire enquète is de belangrijkste alge-
mene vorm van algemene controle maar 
heeft slechts een incidentele betekenis. 
Systematische controle vindt alleen door 
de rekenkamer plaats, maar het gaat 
daarbij slechts om de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van financiële uitgaven. 
De huidige vormen van democratische 
controle van de mensen zelf op overheids-
instellingen zijn eveneens niet systema-
tisch ontwikkeld: Hoewel de betekenis 
van klachtenbureaus en ombudsvrouwen 
c.q. -mannen niet onderschat moet wor-
den is hun positie meestal zwak en is hun 
terrein vaak beperkt tot individuele pro-
bleemgevallen die zich bij de beleidsuit-
voering voordoen. Het is daarom van 
belang om meer systematische democra-
tische controle zowel ,,van boven" als 
,,van onderen" mogelijk te maken en 
daar vormen voor te ontwikkelen. 

20 Externe democratische controle op 
de rechterlijke macht mag er met toe 
leiden dat de onafhankelijke positie er-
van wordt aangetast. Daarom dient het 
benoemingsbeleid t.a.v. rechters een 
combinatie te zijn van twee elementen: 1. 
Voordrachten vanuit de rechterlijke 
macht zelf, waarbij met name gelet 
wordt op deskundigheid, en 2. Benoe-
ming door democratisch gekozen orga-
nen waarbij met name getoetst wordt op 
politieke pluriformiteit en positieve dis-
criminatie van ondervertegenwoordigde 
groepen. 
De huidige klassenverhoudingen werken 
niet alleen door in het conservatieve 
klimaat dat kenmerkend is voor delen 
van de rechterlijke macht, maar ook in 
de ongelijke verdeling van de financiële 
mogelijkheden en van relevante informa-
tie, die een effectief gebruik van rechts-
bijstand door niet-heersende klassen en 
lagen belemmeren. Bovendien zetten de 
klassenverhoudingen een stempel op het 
geheel van wetten waaraan de rechterlij-
ke macht gebonden is. 
Het is de combinatie van deze effecten die 
in het begrip ,,klassejustitie" tot uit-
drukking komt. Op vergelijkbare wijze 
werken ook de patriarchale verhoudin-
gen door in de rechterlijke macht en het 
functioneren van de rechtspleging. 
Onafhankelijke rechtspraak en gelijke 
toegang tot rechtshulp kunnen alleen 
gerealiseerd worden door het klassenka-
rakter en het sexistische karakter van het 
rechtssysteem af te breken. 
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2660 —  het bevorderen van een democratisch politiek vervullen is vereist dat afhankelijkheid van  corn- 
klimaat, hetgeen onmisbaar is voor een geiijkwaar- merciële en/of politieke machthebbers wordt terug- 
dige competitie van partijen ook en met name 276e gedrongen. Om dit te bereiken is zowel interne als 
tijdens de verkiezingsstrijd, externe democratisering van de media van belang. 
11 Positie van gekozen organen Naast de landelijke media dienen ook op regionaal 

De positie van het parlement en andere vertegen- en lokaal niveau voorzieningen te worden getroffen  
2665 woordigende politieke organen (zoals gemeentera- voor een democratische openbaarheid en controle. 

den) staat in de huidige maatschappij onder voort- 16 - Openbaarheid van bestuur 
dürende druk. Beslissingen, die van centrale bete- 

2765 Politieke democratie vereist versterking van de kenis zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling, openbaarheid van bestuur en van de toegankelijk- 
onttrekken zich maar al te vaak aan de zeggenschap heid van politiek-relevante informatie. De CPN io van deze organen. Dat geldt niet alleen voor de 
politiek en maatschappelijk vaak verstrekkende treedt op tegen het onttrekken van belangrijke 

beslissingen, die in deze maatschappij aan de 
politieke beslissingen aan de openbare menings- en 

2770 besluitvorming. Ook keert zij zich tegen de onge- 
kapitaalbezitters en andere machthebbers zijn 
voorbehouden. Het geldt ook voor beslissingen die 

controleerde registratie van persoonlijke gegevens. 

2675 wel tot het terrein van de overheid worden gere- 
De controlemogelijkheden, zowel voor gekozen 
organen als rechtstreeks voor de bevolking op 

kend maar die feitelijk in de verschillende staatsap- uitvoerende staatsorganen dienen te worden ver- 
paraten worden genomen zonder dat de gekozen 2775 groot. 
organen voldoende mogelijkheden hebben om daar 
controle over uit te oefenen. En tenslotte: daar Hervorming uitvoerende staatsorganen 

2680 waar gekozen organen wel reële bevoegdheden 
lijken te hebben ontbreekt het hen vaak aan de 17 Vernieuwing en hervorming 
(financiële) middelen om deze bevoegdheden waar In de strijd voor een socialistische omvorming van 
te maken. Dergelijke tendensen, die tot uitholling, de maatschappij is het onontbeerlijk om de samen- 
van de politieke democratie leiden, kunnen alleen stelling en de interne Organisatie van de uitvoeren- 

2685 bestreden worden wanneer democratische krachten de staatsorganen te veranderen en de democrati- 
zich inzetten voor een versterking van de positie 2780 sche controle op deze organen te versterken. 
van de gekozen politieke organen op alle niveaus. Behalve democratische controle op deze organen is 
Dat vereist in elk geval: interne democratisering noodzakelijk om zeggen- 
- het verbeteren van de mogelijkheden voor alle schap van de werkers over het functioneren van 

2690 staatsburgers om te participeren in alle politieke deze organen en over eigen arbeidsvoorwaarden en 
beslissingen; 2785 -omstandigheden te garanderen. Algemeen uit- 
- het realiseren van een zodanige manier van gangspunt daarbij is dat uitvoerende organen niet 
besluitvorming en uitvoering, dat betrokkenen op in bevoegdheden treden van de democratisch geko- 
elk niveau en in elke fase direct of indirect invloed zen politiek verantwoordelijke organen. 

2695 kunnen uitoefenen; 
- Deze organen, die een rol spelen bij de voorberei- 

- het versterken van de positie van gekozen 2790 ding en/of uitvoering van politieke besluitvorming, 
organen, zodat zij een sturende rol kunnen vervul- hebben zich in onze maatschappij ontwikkeld tot 
len in de maatschappelijke ontwikkeling, een ondoorzichtig netwerk van bureaucratieën. Zij 
12 -Versterking centrale positie parlement functioneren als min of meer zelfstandige steun- 
Het is van wezenlijk belang voor het democratisch punten voor heersende krachten en worden maar 

2700 functioneren van de staat dat het parlement 2795 zeer ten dele beheerst door democratisch gekozen 
werkelijk het centrum van algemene politieke organen. 
besktvorming wordt. 18 - Pluriforme samenstelling 
Daarbij gaat het om een centrale positie in een Gevolg van de in ons land bestaande machtsver- 
staat, die ruimte geeft aan de ontwikkeling van houdingen is, dat bepaalde bevolkingsgroepen en 

2705 sociale bewegingen en aan diverse vormen van politieke stromingen ondervertegenwoordigd zijn 
sociale en directe democratie. 2800 in de verschillende staatsorganen en met name in 
De CPN acht in dat verband maatregelen nodig die de hogere functies van het bestuursapparaat. Der- 
gericht zijn op: gelijke mechanismen dienen doorbroken te worden 
- het terugdringen van politieke praktijken, zodat een politiek pluriforme samenstelling van 

2710 waarbij ,,buiten het parlement om" geregeerd deze overheidsorganen gegarandeerd kan worden. 
wordt; 2805 Daartoe is een toelatings- en selectiebeleid nodig 
- het verhogen van de doelmatigheid van het dat positieve discriminatie van ondervertegenwoor- 
parlement (o.a. door het treffen van voorzieningen digde groepen en stromingen mogelijk maakt. 
waardoor parlementsfracties beter in staat zijn om Bovendien moet gestreefd worden naar een zo groot 

2715 hun taken daadwerkelijk uit te oefenen). mogelijke openheid van het toelatings- en selectie- 
13 - Bestuurlijke decentralisatie 2810 beleid en dient benoeming in sleutelfuncties door 
Om het parlement in staat te stellen zijn centrale democratisch gekozen organen plaats te vinden. 
functie zo alzijdig mogelijk uit te oefenen is het 19 Democratische controle op leger en 
noodzakelijk bevoegdheden te delegeren aan geko- politie 
zen organen op lokaal en regionaal niveau. 

2720 De CPN streeft naar een vergaande decentralisatie Overeenkomstig de grondwet dient de krijgsmacht 

als bijdrage aan beperking van de invloed van de zich te bepalen tot de handhaving van de nationale 

overheidsbureaucratie, een verkleining van de af- onafhankelijkheid en verdediging van het grondge- 

stand tussen bestuurden en bestuurders en tot een 2815 bied. 

vergroting van de zeggenschap over eigen woon- en De CPN treedt op tegen tendensen om het leger te 

2725 leefsituatie. Dit dient gepaard te gaan met het veranderen in een beroepslegei. 

uitbreiden van materiële mogelijkheden van lokale De CPN gaat daarbij uit van het recht van elke 

en regionale organen om deze bevoegdheden reëel dienstplichtige tot dienstweigering op grond van 

te kunnen uitoefenen, en met een verdergaande 2820 ethische, levensbeschouwelijke of politieke bezwa- 

democratisering van provinciale en gemeentelijke 
2730 overheden, 

ren. 
De democratische controle op leger en politie moet 

De CPN is voorstander van een door de gemeente- worden versterkt. 
De CPN acht de BVD onverenigbaar met een raad gekozen burgemeester. 

2825 verantwoorde toepassing van de beginselen van de 
14 - Bevordering van politieke democratische rechtsstaat. 
- betrokkenheid De CPN hecht groot belang aan versterking van de 
De CPN treedt op voor uitbreiding van de moge- interne democratisering van leger en politie en aan 
lijkheden tot participatie aan de politieke menings- de rol van onafhankelijke vakbonden daarbij. 

273,en besluitvorming. Vooral op lokaal niveau zijn 20 - Democratische vernieuwing 
nieuwe democratische inspraak- en beslissingspro- rechterlijke macht 
cedures en vormen van directe democratie nodig 
om recht te doen aan de zeggenschap en mondig- 2830 De CPN is voor onafhankelijkheid van de recht- 

heid van de mensen. Vanuit deze uitgangspunten spraak dat wil zeggen gebonden aan de wet en 
onafhankelijk van de uitvoerende macht. 

2740 ondersteunt de CPN initiatieven op het gebied van 
'binnengemeentelijke decentralisatie, indien deze a. Verandering van het selectie- en het recrute- 

daadwerkelijk bijdragen aan een verruiming van ringsbeleid is nodig om de sociaal eenzijdige 
2835 samenstelling van de rechterlijke macht te doorbre- effectieve politieke beïnvloedingsmogelijkheden 

voor de bevolking, ken en een werkelijk onafhankelijke positie ten 
opzichte van politieke organen te realiseren. Posi- 

Democratische openbaarheid tieve discriminatie van ondervertegenwoordigde 

15 - Voor een pluriform mediastelsel 
groepen en politieke stromingen dienen uitgangs-

2840punt te zijn van een open selectie- en recruterings- 
2745 Naast de betekenis van een meer-partijenstelsel beleid. 

voor democratische openbaarheid is ook de vrij- b. Uitbreiding van de democratische controle en 
heid van drukpers van wezenlijke betekenis voor een stringent toezicht van het parlement op het 
het democratisch functioneren van het politieke benoemingsbeleid is noodzakelijk. 
leven. 2845c. Het in de grondwet verankerde recht op rechts- 

2750 Media kunnen een zelfstandige, informerende en hulp vereist voorzieningen die het gebruik van dit 
kritisch-controlerende rol vervullen die onmisbaar recht niet alleen formeel maar ook materieel 
is voor het ontplooien van de democratie. mogelijk maken. 
Een pluriform mediastelsel acht de CPN essentieel d. De algemene doelstellingen van dit program 
teneinde mogelijkheden te garanderen om verschil- 2850verei5en een strafsysteem dat geen nieuwe vormen 

2755 lende belangen en gezichtspunten in de openbaar- van sociale discriminatie creëert. Dat betekent dat 
heid te brengen. vrijheidsstraffen zoveel mogelijke vermeden moe- 
Om de media in staat te stellen deze functies te ten worden. 
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TOELICHTI NG 
2 De algemene doelstellingen van het 
program en de daaruit voorvloeiende 
opvatting over de socialistische maat-
schappij (,,Geen socialisme zonder de-
mocratie/Geen democratie zonder socia-
lisme") heeft consequenties voor de stra-
tegie; de te hanteren middelen en de te 
volgen weg mogen niet in tegenspraak 
zijn met deze doelstelling. Daarom be-
pleit de CPN een democratische weg naar 
een democratisch socialisme. 

3 Een revolutionaire verandering van 
de krachtsverhoudingen in de maat-
schappij vertrekt vanuit de strijd voor 
directe lotsverbetering binnen de be-
staande maatschappelijke verhoudingen. 
Maar deze verhoudingen stellen grenzen 
aan de mogelijkheden voor fundamentele 
verbeteringen. Reformistische en park-
mentaristische strategieën lopen stuk op 
deze grenzen en monden steeds weer uit 
in onderschikking of integratie van de 
betreffende strijdbewegingen ten opzich-
te van de heerschappij van de politieke 
machthebbers. Daarom dient de strijd 
voor directe verbetering of voor de ver-
dediging van verworvenheden verbonden 
te worden met de strijd voor aantasting 
van de machtspositie van de heersende 
krachten. Alleen dan kunnen revolutio-
naire breuken gerealiseerd worden. 

4 De CPN gaat niet uit van strategische 
opvattingen die ontwikkeld zijn in situa-
ties die sterk afwijken van de wijze 
waarop een hoogontwikkelde burgerlijke 
maatschappij zoals de Nederlandse is 
georganiseerd. Strategische modellen die 
zich uitsluitend richten op de verovering 
van de staatsmacht door het opbouwen 
van een ,,dubbele macht" waarmee de 
huidige staat vernietigd zou kunnen wor-
den, lopen onherroepelijk stuk op het feit 
dat de heersende maatschappelijke en 
politieke krachten niet alleen steunen op 
repressieve staatsapparaten, maar op een 
veelvoud van machtscentra in bedrijven, 
in het onderwijs, in de media, maar ook 
in de zgn. privé-sfeer zoals gezinsverhou-
dingen. De CPN propageert/hanteert 
geen revolutionaire strategie naar het 
model van de snelle ,,bewegingsoorlog" 
(,,bestorming van het Winterpaleis"). 
De ervaring, en de verwerking daarvan 
in diverse communistische partijen in 
West-Europa, heeft het inzicht opgele-
verd dat een revolutie in hoogontwikkel-
de kapitalistische maatschappijen alleen 
kans van slagen heeft als ze is ingesteld 
op een langdurige strijd om diverse 
verdedigingslinies van de heersende 
krachten af te breken. 
Een dergelijke strategie lijkt minder 
spectaculair en stelt het revolutionaire 
ongeduld dat door deze maatschappij in 
crisis voortdurend wordt opgeroepen da-
nig op de proef. De CPN is er niet op uit 
om dat revolutionaire ongeduld en elan 
terug te dringen. Integendeel, dat elan 
moet juiste vorm krijgen ineen ,,revolu-
tionaire realiteitspolitiek" (kernmerkend 
voor  Lenin's  oriëntatie; altijd rekening 
houdend met de bestaande krachtsver-
houdingen, én altijd gericht op verande-
ring van die verhoudingen door revolu-
tionaire initiatieven). 

5 De term ,,strategische coalitie" wordt 
hier gebruikt om een onderscheid te 
geven met louter ,,tactische coalities". 
Deze laatsten hebben betrekking op sa-
menwerkingsvormen die gericht zijn op 
directe doeleinden en waarvan de duur 
meestal beperkt is. Bij strategische doel-
stellingen gaat het om principiële keuzes 
voor duurzame samenwerkingsvormen 
die noodzakelijk zijn om een socialisti-
sche omwenteling te realiseren. Uitgangs-
punt van het hele program van de CPN 
is, dat in Nederland geen enkele maat-
schappelijke groepering of politieke par-
tij in staat is het socialisme alleen - 
eventueel gesteund door wisselende tacti-
sche coalities - te bewerkstelligen. 

7 In de kern van de zaak gaat het hier 
om een ,,klassieke" stellingname van de 
socialistische beweging waarbij gemeen-
schapsbezit van produktiemiddelen te-
recht werd opgevat als een fundamenteel 
democratische doelstelling. 
En het is dan ook niet voor niets dat 

democratische rechten moeizaam ver-
overd moe(s)ten worden op de bourgeoi-
sie. Uitbreiding van de democratie ver-
mindert immers de politieke speelruimte 
van de bourgeoisie. Dat geldt zeker in een 
situatie, waarin de progressieve bewe-
ging op weg is de steun van de overgrote 
meerderheid te veroveren en al aan-
spraak kan maken op een politiek-
ideologische hegemonie t.o.v, de politieke 
machthebbers. In zo'n situatie wordt het 
voor de bourgeoisie steeds moeilijker om 
contrarevolutionaire initiatieven te ne-
men die effect sorteren. 

8 Een democratische weg is niet hetzelf-
de als een louter parlementaire of als een 
louter buitenparlementaire weg. Deze 
opstelling betekent een afgrenzing van 
zowel antiparlementaristische als pane-
mentaristische strategieën en legalisti-
sche opvattingen. 

9 Afwijzing van parlementarisme kan 
er toe leiden dat de erkenning van de 
principiële betekenis van de parlementai-
re democratie een lege huls wordt en dat 
men in de praktijk vervalt in een oppor-
tunistische houding: ,,de parlementaire 
democratie is nuttig voorzover progres-
sieve krachten het als middel kunnen 
gebruiken om de eigen machtspositie te 
versterken". Dit kan alleen vermeden 
worden wanneer een revolutionaire stra-
tegie aangeeft welke principes van de 
rechtsstaat het kader vormen voor poli-
tieke aktiviteiten die gericht zijn op 
fundamentele veranderingen in de maat-
schappelijke verhoudingen en dus ook op 
fundamentele veranderingen van de hui-
dige rechtsorde. De principes van de 
rechtsstaat dienen ook richtsnoer te zijn 
voor de politieke praktijk van de pro-
gressieve beweging in haar strijd voor 
fundamentele veranderingen. 

10 De keuze voor een vreedzame weg 
naar bet socialisme betekent niet dat 
daarmee een vreedzame overgang naar 
het socialisme gewaarborgd is. Het gaat 
hier om een afzonderlijk vraagstuk waar-
bij de volgende overwegingen van belang 
zijn: 
Fundamentele veranderingen in de rich-
ting van het socialisme kunnen alleen 
gerealiseerd worden door een strategie, 
waarin zowel de verovering van instem-
ming en steun van de bevolking (d.m.v. 
overtuigingskracht) als het hanteren van 
dwangmiddelen (juridische sancties op 
overtreding van democratische wetge-
ving) onmisbaar zijn. De keuze voor een 
democratische weg betekent dat slechts 
die elementen van dwang aanvaardbaar 
zijn, welke democratisch gelegitimeerd 
kunnen worden. 
De belangrijkste stelling in deze para-
graaf is dat in de huidige maatschappelij-
ke verhoudingen een vreedzame weg, 
waarbij de progressieve beweging niet 
naar illegale geweldsmiddelen grijpt, tot 
de mogelijkheden behoort. Maar ook al 
zouden de reactionaire krachten op be-
slissende momenten toch hun toevlucht 
zoeken in illegale geweldspraktijken dan 
nog dient de progressieve beweging bij de 
bestrijding daarvan alleen die middelen 
te hanteren die gelegitimeerd kunnen 
worden door de principes van de rechts-
staat. 
Een strategie die niet gericht is op be-
houd en versterking van democratische 
principes van de rechtsstaat maar er 
vanuit gaat dat de heersende krachten op 
beslissende momenten alleen te bestrij-
den zijn door zelf naar illegale gewelds-
middelen te grijpen, is in de huidige 
omstandigheden slechts een avonturiers-
politiek, die het socialisme niet naderbij 
brengt maar conservatieve krachten al-
leen in de kaart zal Spelen. Bovendien 
blijken dergelijke oplossingen voor ,,kri-
tieke momenten" in de praktijk het begin 
van een hellend vlak, waarbij een keten 
van toenemende repressievemaatregelen 
ervoor zorgt dat de toestand permanent 
,,kritiek" blijft. 

11 De voorgestelde weg naar het socia-
lisme is geen eenvoudige weg. Maar er 
zijn geen alternatieven: De parlementa-
ristische weg is failliet en een radicalisti-
sche weg, die zijn toevlucht zoekt in het 
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1 - Uitgangspunt voor uitbreiding en vernieuwing van de democra- 

Het socialisme dat de CPN voor ogen staat en  
2855 waarvan de doelstellingen hiervoor geschetst zijn, 

tie.  
Dat wil zeggen: een effectieve strategie gericht op 

vereist een revolutionaire maatschappijverandering 
veranderingen in de richting van het socialisme 

in Nederland. De CPN stelt zich ten doel om deze 
2945 vereist de ontwikkeling van verschillende vormen 

maatschappijverandering langs democratische weg 
van directe democratie en de verbinding van deze 
vormen met de verschillende vormen van represen- 

tot stand te brengen. Bovendien streeft de CPN tatieve democratie. 
2860 naar een vreedzame overgang naar het socialisme. Verdediging en uitbreiding van democratische ver- 

2 - Geen socialisme zonder democratie 
2950 worvenheden tegenover de voortdurende pogingen 

van de heersende politieke krachten om democrati- 
De afschaffing van de uitbuitings- en onderdruk- sche verworvenheden in te dammen en terug te 
kingsverhoudingen, die kernmerkend zijn voor de schroeven dienen daarom een centraal onderdeel te 
huidige maatschappij kan alleen worden gereali- vormen van een revolutionaire strategie: alleen op 
seerd in het kader van een fundamentele democra- 2955 deze wijze is het voor progressieve krachten moge- 

2865 tisering van het sociaal-economische, culturele en lijk om de meerderheid van de bevolking voor een 
politieke leven. politiek te winnen die gericht is op fundamentele 

veranderingen, de actieve deelname van verschil- 
3 - De noodzaak van een revolutionaire lende bevolkingsgroepen aan dat proces te garan- 

weg 2960 deren en daarmee de speelruimte voor reactionaire 

Veranderingen in de richting van het socialisme initiatieven te verminderen. 
Vanuit dat gezichtspunt moet de weg naar het zijn niet mogelijk zonder een fundamentele aantas- 

ting van de machtspositie van de heersende maat- socialisme omschreven worden als een weg van
voortdurende 

2870 schappelijke krachten, die kapitalistische eigen- uitbreiding, versterking en vernieu- 

domsvormen en andere vormen van ongelijkheid 
2965  wing  van democratische verhoudingen op alle 

en onderdrukking in stand houden. Een revolutio- maatschappelijke terreinen. 

naire weg is dus onontbeerlijk. 8 Democratische weg en parlementaire 

4 - Revolutonair proces democratie 

De hegemonie van de heersende maatschappelijke 
Democratische vernieuwing is ondenkbaar zonder 
verdediging en versterking van de parlementaire 

2875 krachten berust op posities in verschillende machts- democratie tegenover tendensen om de rol van de 
centra, de diverse staatsapparaten, ondernemin- 2970 parlementaire democratie in de politieke besluit- 
gen, en uiteenlopende steunpunten in culturele en vorming te verzwakken en in te perken tot een 
maatschappelijke instellingen. Daarmee wordt louter legitimatie van politieke beslissingen die in 
macht uitgeoefend en gelegitimeerd. feite ,elders" worden genomen. 

2880 Bij de strijd voor het socialisme gaat het om de Voor'de CPN vormt erkenning van de parlementai- 
ontmanteling van een veelvoud van machtscentra.2975 
Het gaat dus om een revolutionaire weg, waarbij de 

re democratie een vitaal uitgangspunt bij haar 

revolutie niet wordt opgevat als een éénmalige 
optreden voor fundamentele maatschappijverande-
ring in de richting van het socialisme. Een effectie- 

maar als een proces waarin drastische ver- vedaad, verdediging en versterking van de parlementaire 
2885 schuivingen in de machtsverhoudingen op de ver- democratie vereist de ontwikkeling van nieuwe 

schillende niveaus niet tegelijkertijd zullen plaats2980 vormen van politieke en sociale democratie. 
vinden. Dat proces zal geen kwestie zijn van een Zolang parlementaire strijd niet verbonden wordt 
zich overal gelijkmatig en geleidelijk voltrekkende met de strijd, die op andere terreinen gevoerd moet 
omwenteling. De CPN houdt rekening met onge- worden tegen onderdrukkingsverhoudingen en 

2890 lijktijdigheid, waarbij periodes van strijd voor voor democratisering, zolang kunnen de heersende 
verdediging van bereikte verworvenheden worden politieke en maatschappelijke krachten de parle- 
afgewisseld door periodes van snelle veranderingen mentaire democratie blijven hanteren als legitima- 
en schoksgewijze ontwikkelingen. tiemiddel voor de instandhouding van de bestaande 

5 - Strategische coalitie orde. 
Parlementaire organen vormen één van de terrei- 

Een revolutionair proces kan alleen maar 5ucce5v012990  nen, waarop de strijd van progressieve krachten 
2895 verlopen wanneer progressieve bewegingen en zich dient af te spelen. Progressieve strijd buiten 

partijen erin slagen om een duurzaam bondgenoot- het parlement mag niet ondergeschikt worden 
schap tot stand te brengen op basis van gemeen- gemaakt aan parlementaire politiek, alsof slechts 
schappelijke doelstellingen en programma's, waar- strijd in parlementaire organen beslissend zou zijn. 
in directe eisen en maatregelen verbonden worden 

- Democratische weg en rechtsstaat 2900 met doelstellingen op langere termijn. Progressieve 
strijdbewegingen, maatschappelijke organisaties en2995  Een communistische strategie die gericht is op 
partijen kunnen hun doelstellingen en idealen radicale democratisering en in dat kader ook de 
slechts verwezenlijken door een gemeenschappelij- principiële betekenis van de parlementaire demo- 
ke macht te vormen. De oriëntatie op democrati- cratie onderkent, kan zich niet laten opsluiten 

2905 sche machtsvorming door coalities van progressieve binnen de grenzen van de heersende rechtsorde 
krachten is daarom wezenlijk voor de politiek van  3000 maar accepteert uitsluitend de principes van de 
de CPN. democratische rechtsstaat als politiek richtsnoer. 

Het gaat daarbij om bescherming van principes die 
6 - Voorwaarden en mogelijkheden voor noodzakelijk zijn om de vrijheid, gelijkheid en 

een strategische coalitie mondigheid voor de mensen bij de deelname aan 

Een sociale en politieke omwenteling van de 
3005 politieke besluitvorming te garanderen. 

machtsverhoudingen in Nederland vereist een bre- 10 Voor een vreedzame weg 
2910 de instemming en actieve deelname van de bevol- 

king. De mogelijkheden daarvoor zijn in principe In Nederland waar democratische tradities sterk 
aanwezig en kunnen verder ontwikkeld worden. verankerd zijn in de bevolking, zijn er mogelijkhe- 
De maatschappelijke krachten en bewegingen die den voor een vreedzame overgang naar het socialis- 
streven naar het overwinnen van de kapitalistische me. Een strategie die zich daarop richt, zal vooral 

2915 en andere fundamentele tegenstellingen, naar een 30logebruik moeten maken van het feit dat maatschap- 
nieuwe type economische en sociale ontwikkeling pelijke tegenstellingen niet alleen tot uiting komen 
en naar democratisering van instellingen en bestuur tussen de staat en de niet-heersende klassen en 
van de staat zijn zeer omvangrijk, groepen, maar ook de staat en de verschillende 
De crisistendensen in de maatschappij komen niet staatsapparaten zelf doortrekken. De staatsorga- 

2920 alleen tot uiting in verschijnselen als wanhoop en nen vormen dus niet alleen een middel in de strijd 
desoriëntatie maar versterken ook de behoefte aan maar vormen ook een strijdterrein, waarop pro- 
fundamentele veranderingen. De krachten voor gressieve krachten een actieve rol kunnen vervul- 
verandering zijn echter nog sterk gefragmenteerd len. Voor een strategie, die gericht is op een 
en onderling teveel verdeeld. Zij kunnen door de vreedzame overgang naar het socialisme, is het van 

2925 gevestigde machten tegen elkaar worden uitge-302° belang dat hier reële mogelijkheden ontwikkeld. 
zpeeld. kunnen worden om de speelruimtes voor reactio- 
De kansen voor democratische machtsvorming naire krachten (die zich op kritieke momenten 
hangen met name af van het vermogen van weinig zullen aantrekken van de bestaande legali- 
progressieve krachten om onderlinge verdeeldheid teit en geweld niet zullen schuwen) zodanig in te 

2930 te overwinnen en overeenstemming te bereiken  3025 perken dat zij niet in de gelegenheid worden 
over hoofdpunten van een socialistische politiek, gesteld om met succes naar geweldsmiddelen en 
die tegemoet komt aan de belangen en aspiraties -strategieën te grijpen. Een belangrijke voorwaar- 
van de bevolking. de daarvoor is de democratisering van repressieve 

7 Fundamentele democratisering 
staatsapparaten en een vernieuwing van deze appa-

3030 raten ten einde de loyaliteit van de werkers in deze 
De strijd in het parlement en in alle andere sectoren tijdens de overgang naar het socialisme te 

2935 instellingen van de representatieve democratie garanderen. Dat onderstreept de noodzaak van een 
moet verbonden worden met de strijd van de brede en hechte coalitiepolitiek. 
massa's op alle terreinen van het maatschappelijke Het is uiteraard onmogelijk om te voorspellen in 
leven: in bedrijven en instellingen, buurten en 3035h0everre deze overgang daadwerkelijk vreedzaam 
regio's. Een dergelijke verbinding is alleen moge- zal verlopen. Ook een strategie die gericht is op 

2940 lijk wanneer progressieve krachten zich inzetten geweldsvermijding kan nooit volledig garanderen, 



opbouwen van een dubbele macht en het 
zonodig hanteren van illegale gewelds-
middelen zal onherroepelijk stuklopen. 

Daarom is de democratische weg iets 
anders dan de strategie die vroeger vaak 
als ,,derde weg" werd voorgesteld: een 
weg naar iets wat tussen kapitalisme en 

socialisme in zou liggen. De democrati-
sche weg is daarentegen een weg naar het 
socialisme. Het is een revolutionaire weg 
die niets van doen heeft met illusies over 
een geleidelijke overgang naar het socia-
lisme. En het is een realistische weg die 
niets van doen heeft met illusies van 
links-radicalistische utopieën. 

i'ii]'.i1UK4AI 

dat reactionaire krachten op een bepaald moment 
toch niet middelen zullen hanteren en wegen zullen 

3040 bewandelen die de democratische rechtsstaat als 
zodanig ondermijnen. In zo'n situatie dienen pro-
gressieve krachten niet te aarzelen om effectieve 
stappen te ondernemen die gericht zijn op herstel 
van de democratische rechtsstaat. 

11 - Alleen een democratische weg biedt 
perspectief 

3045 In de Nederlandse maatschappij is het mogelijk om 
de overgang naar het socialisme te bewerkstelligen 
via een strategie waarin versterking, vernieuwing 
en uitbreiding van democratie op alle maatschappe-
lijke terreinen een centrale rol speelt. De krachten 

3050 daarvoor zijn aanwezig. De ontwikkeling van een  

coalitiepolitiek, die de verdeeldheid van progres-
sieve krachten doorbreekt en een pluriforme een-
heid tot stand weet te brengen, vormt één van de 
belangrijkste strategische vraagstukken van de 

30550p1o55ing waaraan de CPN haar bijdrage wil 
leveren. Deze democratische weg is niet alleen 
mogelijk gezien de maatschappelijke verhoudingen 
in ons land. Zij is ook wenselijk, wanneer het 
socialisme wordt opgevat als onlosmakelijk verbon- 

3060 den met democratie. Zij is tenslotte de enig 
mogelijke weg die reële perspectieven biedt. Er is 
geen werkelijk alternatief. 

Vanuit dit besef zet de CPN al haar energie en 
daadkracht in om gezamenlijk met andere progres-

3065  sieve  krachten de democratische weg naar het 
socialisme gestalte te geven. 



TOELICHTING 
6t.a.v,a. Het feit dat de CPN de 13,14,IS, 16 en 17 Indeze 
politieke rol van de arbeidersklasse bena- stellingen wordt de nadruk gelegd op het 
drukt, heeft niets te maken met het feit dat ,,politiek bedrijven" zich niet 
toekennen van ,,revolutionaire privile- uitsluitend afspeelt in de organisatievorm 
ges". De arbeidersklasse ontleent haar van partijen of van de vakbeweging. Vele 
betekenis als klassekracht in een socialis- mensen doen in nieuwe sociale strijdbe- 
tische politiek niet aan het feit dat zij wegingen zelfstandig politieke ervaringen 
hiertoe is ,,uitverkoren" door revolutio- op. In dit kader wordt het principe van 
nairen die haar een ,,historische missie" autonomie van sociale bewegingen onder- 
hebben toegeschreven. Haar gewicht in schreven. Voor de vakbeweging betekent 
de krachtsverhoudingen tussen de klas- dit bijv. dat de CPN zich verzet tegen de 
sen wordt bepaald door haar strategische toenemende uitbreiding van de actie- 
positie ten opzichte van het kapitaal, radius van de staat in de richting van de 
haar omvang, strijdtraditie, mate van arbeidsvoorwaarden van de loonafhan- 
klassebewustheid en organisatievermo- kelijken. Binnen de vakbeweging zelf 
gen. treedt de CPN op tegen de onderschik- 
De politieke eenheid van de arbei- king  van de FNV aan sociaal- 
dersklasse en haar gemeenschappelijk democratische partij-politieke belangen. 
optreden met andere loonafhankeljke Een strijdbare en democratische vakbe- 
groepen blijft een cruxiaal probleem van weging kan alleen bestaan als politieke 
elke socialistische politiek. Hiervan hangt pluriformiteit ook in de vakbeweging 
immers in sterke mate het vermogen af wordt erkend en geen uitsluitingen plaats 
om bredere klassebondgenootschappen vinden van bepaalde vleugels. De CPN 
aan te gaan met andere niet- distantieert zich niet alleen van het tradi- 
kapitalistische klassen en sociale lagen. tionele sociaal-democratische model van 
Bovendien vormt de actie-eenheid van de omgang met sociale bewegingen; zij staat 
arbeidersbeweging ook een grondslag ook kritisch t.o.v, haar eigen traditie op 
voor coalities met andere maatschappe- dit punt. De CPN heeft gebroken met de 
hke krachten en strijdbewegingen (een tendens in de communistische traditie 
verenigde arbeidersbeweging kan bijv. van elitair voorhoede-denken en de prak- 
een stimulans en voorwaarde zijn voor tijken hiervan (,,Vakbeweging als trans- 
effectief optreden tegen racisme en sexis- missieriem van partijpolitiek"). 
me op de arbeidsmarkt of in het onder- . 

Dit betekent natuurlijk niet dat er in de 
wijs). socialistische strijd geen voorhoede of 
Het streven naar politieke eenheid van de achterhoedes meer zouden bestaan. De 
arbeidersbeweging betekent niet dat de CPN heeft bewezen dat zij door het 
CPN op alle terreinen zonder meer orga- nemen van initiatieven in staat is in 
nisatorische eenheid bepleit. De CPN belangrijke kwesties het voortouw te 
streeft wel naar toenadering tussen socia- nemen; zij zal dit ook in de toekomst 
listische, communistische, sociaaldemo- moeten bewijzen. Wat voor- en achter- 
cratische en christelijk-sociale stromin- hoedes zijn kan wisselen per periode, 
gen en treedt op voor versterking van de plaats en thema. 
samenwerking tussen de diverse vakbon- 
den en met de arbeidersbeweging ver- Het feit dat de CPN er naar streeft om 
bonden partijen. ten opzichte van de verschillende maat-
Tussen de verschillende categorieën loon- schappelijke strijdbewegingen als een po- 
afhankelijken (de loonarbeiders van het litiek verbindende kracht op te treden, 
produktieve, commerciële en dienstverle- betekent uiteraard niet dat zij de preten- 
nende kapitaal, de loonarbeiders in tie  heeft te functioneren als de voorhoede 
dienst van niet-kapitalistische kleine wa- van alle maatschappelijke bewegingen. 
renproducenten en handelaren, de loon- 
arbeiders van de staat  etc.)  bestaan 19 Deze stellingname houdt erkenning 
natuurlijk wel verschillen. Deze komen in van het bestaan van verschillende 
tot uiting in strijdtradities, verzetsstrate- politieke stromingen in de progressieve 
gieën, organisatievormen en in politiek- beweging van ons land. Daarmee wordt 
ideologische oriëntaties. Tegelijkertijd afstand genomen van opvattingen, die 
was en is er in toenemende mate sprake bestaande verschillen uitsluitend beoor- 
van uitwisseling van strijdervaringen, delen tegen de achtergrond van scheurin. 
gemeenschappelijke acties en afbraak gen en splitsingen in de Nederlandse 
van wederzijdse vooroordelen. Dit proces - arbeidersbeweging. Een dergelijke op-
heeft ertoe geleid dat we spreken over een vatting leidt tot onderlinge vervreemding 
brede arbeidersbeweging van alle uitge- van potentiële coalitiegenoten, ver- 
buite loon- en uitkeringsathankelijken. scherpt de onderlinge (concurrentie-) 

verhoudingen en zou zelfs tot nieuwe 
scheuringen kunnen leiden. 
Bij zo'n benadering zou het vraagstuk 
van de eenheid uitsluitend behandeld 
kunnen worden uit een visie, die ophef-
fing van andere partijen als vereiste ziet. 
Een dergelijke stellingname is de CPN in 
het verleden niet vreemd geweest. 
De organisatorische vormen die de pro-
gressieve samenwerking tussen de ver-
schillende partijen kan aannemen zijn 
volop in discussie. De CPN sluit niet bij 
voorbaat en voor eeuwig bepaalde orga-
nisatievormen van overleg, beraad of 
samenwerking uit. Noch op het vlak van 
afdelingen, districten en landelijke par-
tijleidingen, noch op het vlak van samen-
werking bij verkiezingen (gemeenschap-
pelijke lijsten, lijstverbindingen) en tus-
sen democratisch verkozen vertegen-
woordigers in gemeenteraden, provincia-
le staten en in het parlement, 

6 t.a.v. C. De mogelijkheden van een 
verbond met niet-monopolistische delen 
van de bourgeoisie zijn beperkt doordat 
kapitalistische ondernemers, ondanks al-
le onderlinge strijd, een gemeenschappe-
lijk belang hebben bij de instandhouding 
van de huidige uitbuitingsorde en de 
daaraan verbonden klassenprivileges. 
Daartegenover staat dat de kleine en 
middelgrote ondernemers nu vaak volle-
dig overgeleverd zijn aan de grillen van 
de monopolistische beheerste markten. 
De CPN is uiteraard tegen de handhaving 
van de klassenprivileges van deze onder-
nemers, maar legt tegelijkertijd de na-
druk op de voordelen, die het door de 
CPN voorgestane economische ontwikke-
lingsmodel en sturing ook voor deze 
groepen heeft (zij bieden immers meer 
garanties voor continuiteit en een syste-
matische bedrijfsinterne planning). 

-J 

- L -  

1Tf7flhI 

Uitgangspunten voor coalitiepolitiek 

1 Democratische machtsvorming 
De CPN staat een eigen Nederlandse weg naar hel 
socialisme voor, uitgaande van de belangen en 
verlangens van de Nederlandse bevolking, en van 

3070 de in Nederland bestaande tradities en gegroeide 
verhoudingen. De doelstellingen die we daarbij 
hanteren en de inhoud van het socialisme, dat ons 
voor ogen staat, zijn hiervoor geschetst. We heb-
ben een beeld gegeven van de krachtsverhoudingen 

3075 in ons land, van krachten en tegenkrachten voor 
maatschappijverandering in progressieve zin. Nu 
gaat het om de vraag: Op welke punten kunnen 
veranderingskrachten tot overeenstemming komen 
en een gezamenlijke macht vormen die tot een 

3080 progressieve meerderheid leidt? En welke samen-
werkings- en omgangsvormen tussen maatschappe-
lijke bewegingen, organisaties en partijen zijn 
daarvoor noodzakelijk? 
De oriëntatie op democratische machtsvorming 

3085 door coalities van progressieve krachten is wezen-
lijk voor de politiek van de CPN. 
Partijen, maatschappelijke organisaties, progres-
sieve bewegingen, allen die een verandering van de 
maatschappij in de richting van socialisme willen 

3090 bereiken, kunnen hun idealen slechts verwezenlij-
ken door samen te gaan. 
Geen van de coalitiegenoten kan pretenderen de 
omvorming van de Nederlandse samenleving alleen 
te voltrekken. 

2 - Uitgangspunten bij coalitiepolitiek 
3095 Coalitiepolitiek veronderstelt een wil tot aaneen-

sluiting voor gemeenschappelijke doelen. 
In de Nederlandse maatschappij bestaat een rijk 
geschakeerd geheel van maatschappelijke krachten 
en bewegingen die progressieve veranderingen 

3100 voorstaan en hiervoor actief optreden. Het gaat om 
mensen die op verschillende manieren in verzet 
zijn, eigen actie- en organisatievormen ontwikke-
len en eigen gedachten vormen over een andere 
manier van leven en een andere maatschappij. 

3105 Mensen geven hun belangen en verlangens vorm in 
diverse strijdbewegingen, die soms parallel lopen, 
maar soms langs elkaar heen of tegen elkaar 
ingaan. 
Een effectieve coalitie van progressieve krachten 

3110moet rekening houden met de noodzakelijke diver-
siteit van doelstellingen binnen het rijk geschakeer-
de geheel aan maatschappelijke krachten en bewe-
gingen en met uiteenlopende strijdtradities en 
leefwijzen van de betreffende bevolkingsgroepen. 

3115Zij dient ook rekening te houden met het feit dat 
deze strijd op verschillende terreinen en niveaus 
gevoerd moet worden: in verschillende sectoren, 
binnen en buiten parlementaire organen. 
3 Omgangsvormen bij coalitiepolitiek 
De CPN staat daarom een coalitiepolitiek voor, 

3120 die: 
a. maximale ontplooiing van de strijd van afzonder-
lijke progressieve bewegingen voor eigen doelstel-
lingen mogelijk maakt en stimuleert; 
b. wederzijdse beïnvloeding en onderlinge solidari-

3125 teit van de verschillende bewegingen en krachten 
mogelijk maakt, op basis van gelijkwaardigheid, 
autonomie en eigen verantwoordelijkheid; 
c. In dit kader levert de CPN een specifieke 
bijdrage aan coalities van progressieve krachten, 

3130 op basis van haar eigen optreden, doelstellingen en 
uitgangspunten. 

Kernpunten van verenigend en. - 

initiatiefnemend optreden 
4- Coördinatie van krachten 
De CPN treedt initiatiefnemend en verenigend op 
voor progressieve machtsvorming door coalities. 
Dit optreden heeft ten doel een zodanige overeen- 

3135 stemming voor gemeenschappelijke doeleinden en 
prioriteiten te bevorderen, dat coördinatie van 
krachten en gemeenschappelijke machtsvorming 
voor maatschappijverandering tot stand kan ko-
men. 

3140 Het initiatiefnemende en verenigende optreden 
van de CPN behelst in ieder geval de volgende 
kernpunten: 

5 Vredesstrijd 
De CPN neemt en ondersteunt initiatieven in de 
strijd tegen atoombewapening en oorlogsdreiging, 

3145 die in ons land belangrijke resultaten en ervaringen 
opgeleverd hebben bij gezamenlijk optreden bin-
nen en buiten het parlement. Naar de mening van 
de CPN vormt deze strijd, die het voortbestaan van 
het menselijk leven zelf tot inzet heeft een belang- 

3150 rijke verbindende kracht, die ook positieve uitstra-
ling kan hebben naar samenwerking op andere 
gebieden. 

6 - Bondgenootschap tegen 
kapitalistische onderdrukking 

De CPN streeft naar bondgenootschappen tussen 
maatschappelijke krachten en bewegingen die zich 

3155 verzetten tegen de huidige kapitalistische onder-
drukkingsverhoudingen. Dat houdt in: 
a. Vereniging van alle loonafhankelijken. 
De CPN neemt en ondersteunt initiatieven van 
gezamenlijk optreden en onderlinge solidariteit van 

3160 alle lagen van de arbeidersklasse. De CPN treedt 
op voor het afbreken van oude scheidslijnen en 
wederzijdse vooroordelen binnen de arbeidersklas-
Se. Zij zet zich in het bijzonder in voor de eenheid 
van werkenden en werklozen, voor gezamenlijk 

3165 optreden van buitenlanders en Nederlanders, van 
mannen en vrouwen. De CPN streeft naar een 
verenigde en krachtige vakbeweging die optreedt 
voor de belangen van alle loon- en uitkeringsafhan-
kelijken. 

3170b. Bondgenootschap met kleine zelfstandigen en 
middengroepen. 
De CPN treedt op voor samenwerking met kleine 
zelfstandigen en middengroepen. Zij ondersteunt 
bewegingen onder deze groepen, die zich verzetten 

3175 tegen hun toenemende afhankelijkheid van bank-
kapitaal en grote concerns en tegen staatsbureau-
cratische regelwoede. De CPN ondersteunt activi-
teiten gericht op coöperatieve vormen van arbeid 
die ontstaan zijn als reactie op autoritaire kapitalis- 

3180 tische produktieverhoudingen. 
c. Bundeling van anti-monopolistische krachten. 
Om de macht van het monopolistische kapitaal te 
breken bepleit de CPN bondgenootschappen met 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die in 

3185 het bijzonder in tijden van crisis slachtoffer zijn van 
de grillen van monopolistisch beheerste markten. 

7 - Strijd tegen patriarchale 
verhoudingen en sexisme 

a. De CPN streeft naar bondgenootschappen in de 
strijd voor vrouwenbevrijding. Zij beschouwt die 
als essentieel voor de strijd van vrouwen én 

3190mannen voor ontplooiIng van menselijke waardig-
heid en individualiteit en van de strijd voor 
socialisme. 
b. De CPN stelt zich als Organisatie van vrouwen en 
mannen de verenigende taak om op te treden tegen 

3195 sexistische praktijken en opvattingen die een 
gemeenschappelijk optreden van progressieve be-
wegingen in de weg staan. 
c. De CPN wil initiatiefnemend en verenigend 
optreden tegen de sexegebonden arbeidsdeling en 

no voor herverdeling van maatschappelijke en huis-
houdelijke arbeid, opdat vrouwen en mannen 
gelijke mogelijkheden tot ontplooiIng verkrijgen 
op alle terreinen. 

8 - Strijd tegen racisme 
De CPN streeft naar brede bondgenootschappen 

3205 van alle anti-racistische krachten op democratische 
grondslag. 

9 - Strijd voor homo-bevrijding 
De CPN steunt bewegingen, die zich keren tegen 
de dwang van de heersende norm van heterosexua-
liteit, die leidt tot discriminatie en andere sexueel- 

3210 erotische voorkeuren of gewoonten. De CPN 
spreekt geen voorkeur uit voor deze of gene vorm 
van sexualiteit, maar steunt uitgaande van haar 
opvatting over individuele ontplooiIng en veelvor-
migheid van levensstijlen het optreden van homo- 

3215 sexuele vrouwen en mannen tegen discriminatie. 

10 - Voor een leefbare wereld 
De CPN steunt de strijd van progressieve bewegin-
gen, die ingaan tegen maatschappelijke tendensen, 
welke een bedreiging vormen van het menselijk 
leven en de kwaliteit ervan. 

11 - Internationale solidariteit 
3220 De CPN treedt actief op voor de versterking van de 

vele solidariteitsorganisaties en bewegingen, die in 
nationaal en internationaal verband optreden tegen 
uitbuiting, beperking of vertrapping van mensen-
en burgerrechten en nationale zelfstandigheid. Zij 

3225 erkent de betekenis van deze bewegingen voor de 
strijd in eigen land voor nationale zelfstandigheid 
tegen onderschikking aan imperialistische groot-
machten en Navo-politiek. 

12 - Democratiseringsstrijd 
De CPN ondersteunt bewegingen die opkomen 

3230 voor uitbreiding, versterking en vernieuwing van 
de democratie in de economische verhoudingen, de 
sociale en culturele instellingen en de staatsorgani-
satie. Dit is een centrale inzet van een coalitiepoli-
tiek, waarin uiteenlopende progressieve krachten 

3235 en democratische bewegingen elkaar kunnen vin-
den. 
De democratiseringsbeweging van de jaren zestig 
en zeventig vormde een belangrijke impuls voor de 
strijd voor democratische rechten en zeggenschap 

3240 op allerlei terreinen. Daarmee is een belangrijke 
basis ontwikkeld om autoritaire tendensen en 
uitholling van de politieke democratie tegen te 
gaan. 



LLL . 

Het buitengewoon congres waar het 
partijprogram wordt vastgesteld, 
vindt plaats op 4 en 5 februari 1984, 
in het RAI-Congrescentrum te Am-
sterdam. 

te voorkomen dat samenvoegingen en 
intrekken van amendementen niet in 
overeenstemming is met de bedoeling 
van indieners(sters). 
Geprobeerd zal worden om eenvormig-
heid in de presentatie van de amende-
menten bij de verschillende program-
hoofdstukken te garanderen. 

1- Amenderingsfase 
Vanaf 1 oktober tot 1 december 

discussieert de partij over het ontwerp 
en kunnen amendementen worden inge-
diend 

Ieder lid heeft het recht tot het 
indienen van amendementen, via de 
afdelingsledenvergadering. Bij verhin-
dering kan ook schriftelijk van dit recht 
gebruik gemaakt worden door het stu-
ren van schriftelijke reacties aan de 
afdelingsledenvergadering. 
- Elk ingediend amendement dat na 
discussie door indiener/ster gehand-
haafd blijft dient te worden doorge-
stuurd naar het partijbestuur. 
- De afdelingssecretariaten dragen 
zorg voor een zo zorgvuldig mogelijke 
formulering van de ingediende amende-
menten indien deze tijdens de vergade-
ring mondeling worden ingebracht. De 
voorkeur heeft echter een op schrift 
gestelde tekst van de indiener/ster zelf. 

Het ligt voor de hand, dat de 
veschillende functionele groepen in de 
partij, die zich over het ontwerp willen 
beraden met betrekking tot mogelijke 
amendering, dit zo spoedig mogelijk na 
de publicatie van het ontwerp doen, om 
te bevorderen dat de resultaten van 
deze besprekingen bij de meningsvor-
ming een rol kunnen spelen. 
- Districtsbesturen kunnen regelingen 
treffen om het mogelijk te maken om 
amendementen die op bijeenkomsten 
van genoemde groepen in de partij 
worden geformuleerd ook via het dis-
trictsbestuur in te dienen. 
- Het partijbestuur zal al het mogelijke 
doen, met name via de ledenkrant, om 
in de maanden oktober en november de 
hele partij inzicht te geven in het 
verloop van de discussies in de leden-
vergaderingen, functionele groepen  etc.  
Amendementen dienen het partijbe-
stuur uiterlijk 1 december 1983 te heb-
ben bereikt. 

2 Samenvoegen van amendemen-
ten 
Het valt te verwachten dat veel amende-
menten dezelfde strekking hebben of in 
elkaars verlengde liggen. Het samen-
voegen van de ingediende amendemen-
ten en het controleren of ze door het 
partijbestuur zijn ontvangen, zal in de 
tweede week van december plaats vin-
den in overleg met de betreffende mdie-
ners/sters en partijgenoten die actief 
zijn bij de verwerking van de discussie 
vanuit de afdelingen en districten naar 
het partijbestuur op een zgn. amende-
mentenmarkt. Hier zullen werkgroepen 
van amendementenindieners(sters) op 
de diverse hoofdstukken, indien moge-
tijk, de diverse amendementen samen: 
voegen, of besluiten om teksten ten 
gunste van andere, in te trekken, om zo 

3 Pre-adviseren 
In het weekend van 17 en 18 december 
zal het partijbestuur de amendementen 
voorzien van een pre-advies. De oor-
spronkelijke teksten van het ontwerp-
program blijven daarbij gehandhaafd. 
Het partijbestuur geeft alleen aan, 
eventueel voorzien van een toelichting, 
of het het amendement overneemt of 
afwijst. 

4 Discussie over amendementen 
en pre-adviezen 
Tweede ronde in de discussie 
In deze tweede ronde kunnen geen 
nieuwe amendementen worden inge-
diend. De al dan niet samengevoegde 
maar wel gehandhaafde amendemen-
ten, voorzien van een pre-advies door 
het partijbestuur, worden voor de partij 
beschikbaar gesteld vóór 1 januari 1984. 
Over de ingediende amendementen en 
pre-adviezen kan gediscussieerd worden 
op ledenvergaderingen en desgewenst 
functionele groepen in de eerste twee a 
drie weken van januari. 

Districtsconferenties 
De districten dienen uiterlijk op 22 
januari hun conferenties te houden. 
Tijdens deze conferenties kan een af-
ronding plaatsvinden van de inhoudelij-
ke discussie en wordt over de samenstel-
ling van de congresdelegatie besloten. 
Het partijbestuur dringt er op aan dat 
de congresdelegatie uit het district zoda-
nig is samengesteld dat deze de opvat-
tingen uit het district weerspiegelt. 
Uiterlijk op maandag 23 januari vóór 
12.00 uur dient het partijbestuur te 
hebben ontvangen de samenstelling 
van de congresdelegatie. 

6 Delegatievergaderingen 
De delegatievergaderingen kunnen 
plaatsvinden van vrijdag 27 januari tot 
vrijdag 3 februari. 

7 Het buitengewoon congres 
Het reglement van orde voor dit con-
gres wordt tegelijk met de tekst vai het 
ontwerp-program bekend gemaakt Dit 
is amendeerbaar volgens dezelfde pro-
cedure als het program. Het congres 
stelt bij de aanvang het reglement van 
orde vast. Tijdens het congres kunnen 
geen amendementen worden ingediend. 
Het congres kan zelf besluiten, aan de 
hand van de bestaande tekst en bestaan-
de amendementen zoals vermeld in het 
definitieve congresmateriaal, te komen 
tot compromisteksten. 
* Het besluit hierover wordt genomen 
op de PB-zitting van 11 oktober a.s. en 
zal in de ledenkrant bekend worden 
gemaakt.  

Ii  

Machtsvorming voor progressieve 
meerderheid 

13 - Kern van coalitiepolitiek 
De CPN zet zich op verschillende terreinen in voor 

3245 het realiseren van haar doelstellingen vanuit het 
besef dat politieke strijd zowel wordt gevoerd in 
parlementaire organen tussen politieke partijen en 
in partijen, als in bedrijven en buurten, in sociale 
en culturele instellingen. 

3250 Kern van coalitiepolitiek is dat door gemeenschap-
pelijke inzet van alle krachten voor verandering, 
bewegingen en politieke partijen, progressieve 
meerderheden tot stand worden gebracht voor 
richtingverandering in de politiek. Daarbij streefi 

3255 de CPN naar het tot stand brengen van duurzame 
coalities van progressieve krachten. Ook tijdelijke 
vormen van samenwerking zijn onontbeerlijk. Juist 
die maken het bewerkstelligen van politieke door-
braken en het behalen van successen mogelijk, en 

3260 kunnen de grondslag leggen voor nieuwe, blijvende 
samenwerkingsverbanden. 
14 - Maatschappelijke bewegingen en 

politieke strijd 
De CPN erkent de zelfstandige politieke rol van 
progressieve maatschappelijke bewegingen. Deze 
bewegingen hebben een eigen dynamiek, die een 

3265 bijdrage levert aan het doorbreken van traditionele 
politieke patronen en aan de ontwikkeling van 
nieuwe politieke doelstellingen en strategieën. 
Politieke strijd is dus niet het monopolie van 
partijen. De CPN verzet zich daarom tegen p0gm- 

3270 gen om de rol van sociale bewegingen in te perken 
tot het terrein van directe belangenbehartiging. 
Bewegingen dienen op basis van zelfstandige, 
autonome besluitvorming en vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid hun optreden te bepalen. 

3275 Zij hoeven zich niet te laten binden door compro-
missen die tot stand komen als gevolg van parle-
mentair-politieke krachtsverhoudingen van een be-
paald moment. 
Deze krachtsverhoudingen kunnen zich immers in 

3280 een later stadium als gevolg van voortgaande actie 
verder ten gunste veranderen. 
De CPN hecht grote waarde aan de dynamiek die 
voortkomt uit democratische bewegingen als verrij-
kende en inspirerende kracht in een parlementaire 

3285 democratie. 

15 - Rol progressieve partijen 
Politieke partijen spelen een eigen rol in het proces 
van progressieve machtsvorming. Zij dienen op 
basis van hun eigen visie en programma's te komen 
tot een afweging van belangen en waarden, waarop 

3290 zij hun politieke optreden baseren. Van politieke 
partijen hangt het in belangrijke mate af in 
hoeverre resultaten van buiten-parlementaire 
machtsvorming in parlementaire besluitvorming 
worden vastgelegd. Dit brengt met name voor 

3300 progressieve partijen een grote verantwoordelijk-
heid met zich mee. 
Als progressieve politieke partijen zich distantiëren 
van massale, democratische acties, komt de ver- 

3305 werkelij  king  van de doelstellingen in gevaar en 
wordt de parlementaire democratie als zodanig 
geschaad. 

16 - Relatie, partijen - bewegingen 
De CPN gaat uit van de noodzaak van wisselwer-
king tussen partijen en bewegingen vanuit de 

33loerkenning van eigen verantwoordelijkheid en zelf-
standigheid van beide. 
De CPN hecht waarde aan het integreren in haar 
politiek van ideeën die vanuit progressieve bewe-
gingen naar voren komen. 

3315 De CPN keert zich tegen elke elitaire of paternalis-
tische onderschikking van de politiek van sociale 
bewegingen aan die van partijen of van één 
bepaalde partij. In dit verband verdedigt zij niet 
alleen de autonomie en onderhandelingsvrijheid 
van de vakbeweging maar keert zij zich tegen 

3320p0gingen - van welke partij dan ook - om sociale 
bewegingen te veranderen in partijpolitieke instru-
menten. 
Tegelijk wijst de CPN ook opvattingen af waarbij 
autonomie van bewegingen politieke afzijdigheid 

3325z0u inhouden en progressieve partijen slechts als 
instrument van bewegingen worden beschouwd. 
17- CPN en bewegingen 
De CPN heeft sterke banden van solidariteit met 
progressieve bewegingen. Zij kan zich niet beper-
ken tot één van deze bewegingen, noch kan zij een 

3330opte1som zijn van alle. De CPN bepaalt haar 
optreden zelfstandig, uitgaande van haar eigen 
program en beoordeling van de politieke krachts-
verhoudingen. 
De pluriforme samenstelling van de CPN, de grote 

3335 betrokkenheid van communisten in diverse bewe-
gingen alsmede het gemeenschappelijk inzicht in de 
noodzaak tot revolutionaire verandering, schept 
voor de CPN eigen mogelijkheden om op te treden 
als verbindende kracht. 

Progressieve machtsvorming, parlement. 
en regering 
18 - Versterking posities 

3340 Coalitiepolitiek omvat de vereniging van progres- 

sievekrachten zowel binnen als buiten parlementai-
re organen. Het consolideren en vastleggen van 
resultaten, dient in verschillende fasen van strijd te 
gebeuren door besluiten van de volksvertegen- 

3345 woordiging. 
Versterking van de posities in parlementaire orga-
nen is daarvoor van belang. De CPN streeft 
daarom naar versterking van haar eigen positie en 
van de samenwerking tussen progressieve partijen 

3350 in het perspectief van het tot stand brengen van een 
regering die door een progressieve meerderhid 
gedragen wordt. 

19 Samenwerking tussen partijen 
De CPN streeft naar het doorbreken van traditio-
nele scheidslijnen tussen politieke organisaties van 

3355 de arbeidersbeweging en progressieve partijen in 
het algemeen. 
In Nederland werken in vele acties en bewegingen 
mensen uit diverse politieke stromingen samen: 
communisten, socialisten, sociaal-democraten, pa- 

3360 cifisten, radicalen. In de diversiteit van progressie-
ve partijen komt het bestaan van die diverse 
stromingen tot uitdrukking. 
Gestreefd moet worden naar het uitbouwen van de 
samenwerking tussen en versterking van het ge- 

3365 meenschappelijk optreden van progressieve partij-
en. Naar de mening van de CPN zijn de mogelijk-
heden daartoe in Nederland aanwezig. Om pro-
gressieve meerderheidsvorming tot stand te bren-
gen is het van belang, dat vanuit progressieve 

3370 samenwerkingsverbanden verbindingen worden ge-
vormd met democratisch-liberale en christelijk-
sociale stromingen zoals die ook in andere partijen 
tot uiting komen. 
20 - Regering van progressieve 

meerderheid 
De CPN streeft naar regeringsdeelname in een 

3375 progressieve meerderheidscoalitie, en is bereid 
daarin verantwoordelijkheid te dragen. 
De CPN ondersteunt initiatieven die zo'n regering 
naderbij kunnen brengen. Voor de uitwerking van 
een gemeenschappelijk program voor een progres- 

3380  sieve  regeringscoalitie is zij bereid te onderhande-
len met alle progressieve partijen en andere pro-
gressieve politieke stromingen die hieraan mee 
willen werken. Uitgangspunt voor de CPN is, dat 
een dergelijk programma verbonden is met pro- 

3385 gressieve bewegingen en ruimte biedt aan ontplooi-
Ing van die bewegingen. 

en IIi)p  

Coalities tussen progressieve partijen, maatschap-
pelijke organisaties en bewegingen komen tot stand 
in de strijd door aaneensluiting op basis van 

3390 gemeenschappelijke eisen en doelstellingen. 
De CPN gaat uit van de maatschappelijke en 
politiek-ideologische pluriformiteit in deze coalities 
en streeft naar democratische samenwerkings- en 
omgangsvormen tussen de verschillende krachten. 

3395 Dit houdt in: 

21 Omgaan met verscheidenheid 
a. Respect voor elkaars standpunten en het niet bij 
voorbaat verheffen van geschilpunten tot breek-
punten. Het aangaan van coalities vereist immers 
het sluiten van compromissen. 

3400 Voorts is versterking van de openbaarheid vereist, 
zodat voor alle betrokkenen duidelijk is - en blijft 
- op welke punten gemeenschappelijke opvattin-
gen bestaan, waar compromissen gesloten worden 
en waar meningsverschillen zijn. Werkelijke coali- 

3405 tiepolitiek vereist bestrijding van onverdraagzaam-
heid en van het verabsoluteren van de bestaande 
verscheidenheid waardoor overeenstemming en 
compromissen geblokkeerd worden. 
Coalitiepolitiek is evenmin gebaat bij het verdoeze-

3410 len van maatschappelijke en politieke verscheiden-
heid; een dergelijke oriëntatie leidt tot beginselloze 
concèssiepolitiek. 

samenwerking 
b. Het ontwikkelen van een hechte overeenstem-
ming over hoofdpunten en prioriteiten van een 

3415 progressieve politiek vereist versterking van pro-
gressieve samenwerking op alle niveaus. 
Het bevorderen van democratische samenwer-
kingsrelaties tussen progressieve krachten kan niet 
van bovenaf worden opgelegd. 

3420 In gemeenschappelijke platforms aan de basis, in 
de buurten, bedrijven en instellingen kan de 
uitwisseling van strijdervaringen worden gestimu-
leerd en kunnen concrete alternatieven worden 
ontwikkeld. 

3425 Naast en in samenhang met het versterken van die 
platforms van progressieve samenwerking is ook 
uitbouw van overleg en samenwerking tussen pro-
gressieve organisaties op landelijk, regionaal en 
plaatselijk niveau van belang voor het ontwikkelen 

3430 van gemeenschappelijke politieke initiatieven om 
de macht van de heersende maatschappelijke 
krachten terug te dringen en te breken. 
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