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INLEIDING

In februari 1984 is door een buitengewoon congres van
de CPN het partijprogram 'Machtsvorming voor een
socialistisch Nederland' vastgesteld.
Met dit partijprogram presenteren de Nederlandse
communisten hun doelstellingen, uitgangspunten en
toekomstvisie.
Het program is resultaat van een langdurig en intensief
debat over fundamentele vraagstukken van
communistische politiek. Inzet daarbij was het scheppen
van een revolutionaire oriëntatie in de in vele opzichten
veranderde toestanden en hedendaagse ontwikkelingen.
Het formuleren van een nieuw partijprogram vond plaats
tegen de achtergrond van een diepgaande crisis in
kapitalistische maatschappijen, alsook van ernstige
crisisverschijnselen in landen waar communistische en
arbeiderspartijen de macht uitoefenen. Tegelijk tekent
zich de dreiging af van een nieuwe ronde in de
atoombewapeningswedloop door introductie van een
nieuwe generatie van kernwapens. Daardoor wordt het
risico van een atoomoorlog onaanvaardbaar vergroot en
treedt een gevaarlijke verscherping op in de
internationale verhoudingen.
Voor allen die naar het socialisme streven, geldt de
uitdaging en de verantwoordelijkheid om antwoorden te
vinden op die enorme vraagstukken. Dat is slechts
mogelijk als onderkend wordt, dat klassieke analyses en
oplossingen lang niet altijd toereikend zijn en het
krampachtig vasthouden daaraan zelfs schadelijk kan
werken.
Tegen die achtergrond werd een heroriëntatie bepleit van
het optreden van communisten, een vernieuwing van
denken en handelen, gericht op effectieve
machtsvorming voor vrede en maatschappijverandering
in socialistische zin. Alleen op die manier kunnen
waardevolle elementen, die bepalend zijn geweest voor
de eigen identiteit van communistische partijen, ook nu
en in de toekomst tot gelding gebracht worden.
Bij het zoeken naar revolutionaire mogelijkheden onder
de huidige omstandigheden heeft de CPN eigen
ervaringen opgedaan, die zij verwerkt heeft in haar
ideeën over progressieve machtsvorming en
coalitiepolitiek.
Vanuit de actuele politieke krachtsverhoudingen geeft
het program mogelijkheden aan voor het oplossen van

de grote maatschappelijke problemen. Het geeft inhoud
aan een progressief alternatief en antwoord op de vraag
hoe en met welke bondgenoten het gerealiseerd kan
worden. Het program biedt geen kunstmatige blauwdruk
voor de toekomst. Het gaat uit van de specifieke
omstandigheden in ons land.
Wezenlijk voor onze politiek is de overtuiging dat het
socialisme slechts bereikt kan worden door coalities, dat
het socialisme resultaat zal zijn van een democratisch
proces van machtsvorming. Het door ons gewenste
socialisme moet gedragen worden door een progressieve
coalitie en openstaan voor vernieuwende ideeën van
mensen en voor de inbreng vanuit vooruitstrevende
maatschappelijke organisaties en bewegingen.
Het program schetst een perspectief op lange termijn èn
bevat voorstellen tot hervorming en concrete stappen
vanuit de actuele situatie.
Het gaat uit van de enorme problemen waar mensen n'
mee geconfronteerd worden: de levensbedreigende
atoombewapening, de groeiende werkloosheid, het
kelderend levenspeil, de verscherpte onderdrukking en
discriminatie. Het biedt aanknopingspunten voor mensen
die in verzet zijn tegen die wantoestanden, voor mensen
die opkomen voor hun belangen en verlangens, en zich
sterk maken voor een betere toekomst. Hen leggen we
een program voor waarin droom en daad verbonden
worden.
Het is een stimulans voor de dagelijkse strijd van
progressieve mensen.
In dit program hebben we onze identiteit niet gezocht in
een krampachtige 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 identiteit: een program dat gericht is op het tot
stand brengen en bevorderen van progressieve coalities,
nationaal en internationaal.
Voor de leden van de CPN vormt dit program de
grondslag van hun politieke handelen.
Voor niet-leden is het een herkenningspunt, waaraan
men het handelen van communisten kan toetsen.
Onze bondgenoten kunnen er de zekerheid aan ontlenen
dat de CPN haar inspanningen voor progressieve
samenwerking zal voortzetten en open staat voor
initiatieven daartoe van anderen.
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I Algemene doelstellingen en uitgangs
I De Communistische Partij van Nederl
partij van mensen, die strijden voor vrijh
democratische zeggenschap, gelijkwaardi
beschikking en die zich verenigen op e
program, dat gericht is op omverwerping
staande maatschappelijke verhoudingen,
de weg staan. Door toetreding tot de CPN
die dat wil, door gemeenschappelijk optrc
munistische idealen tot reële kracht maker
linge solidariteit voor de gewenste maatsc
andering in socialistische zin.
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Achtergronden en tradities Nederland
Nederlandse communisten formulE

doelstellingen, program en toekomstvisie
een nulpunt. Hetvoorliggende program be
op grote nationale en internationale traditic
ringen, op een geschiedenis van moedig
offers die door communisten zijn gebr
houdt de waardevolle elementen van de
vast en probeert ze in de actuele strijd pro
levend te maken. Het gaat daarbij met nar
standvastige verdediging van de belangc
arbeiders en hun strijd voor verovering va
schap, de bestrijding van het fascisme en
den voor nationale onafhankelijkheid, de
met de vrijheidsstrijd tegen kolonialisme e
lonialisme, de onverzoenlijkheid tegen
vorm van racisme en antisemitisme, het
voor vrede en democratie. Tegelijk is dit pn
sultaat van een kritische verwerking van di(
denis. Dit geldt in het bijzonder de kritiek o
sche patronen, afkomstig uit de tijd van C
en Cominform, en sectarische tendensen i
munistische politiek van weleer, die een
nair optreden en effectieve progressieve rr
ming in de weg staan. Tradities hebben ni
historische waarde. De geschiedenis met
ringen die daarin besloten liggen, vormt e€
lijke achtergrond voor een levend en strijdb
den van communisten in deze tijd.
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I Algemene doelstellingen en uitgangspunten
I De Communistische Partij van Nederland is een
partij van mensen, die strijden voor vrijheid, vrede,
democratische zeggenschap, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en die zich verenigen op een politiek
program, dat gericht is op 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 idealen tot reële kracht maken in onderlinge solidariteit voor de gewenste maatschappijverandering in socialistische zin.
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Achtergronden en tradities Nederland

Nederlandse communisten formuleren hun
doelstellingen, program en toekomstvisie niet vanuit
een nulpunt. Het voorliggende program bouwt voort
op grote nationale en internationale tradities en ervaringen, 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
standvastige verdediging van de belangen van de
arbeiders en hun strijd voor verovering van zeggenschap, de bestrijding van het fascisme en het optreden voor nationale onafhankelijkheid, de solidariteit
met de vrijheidsstrijd tegen kolonialisme en neo-kolonialisme, de onverzoenlijkheid tegenover elke
vorm van racisme en antisemitisme, het optreden
voor vrede en democratie. Tegelijk is dit program resultaat van een kritische verwerking van die geschiedenis. Dit geldt in het bijzonder de kritiek op stalinistische patronen, afkomstig uit de tijd van Comintern
en Cominform, en sectarische tendensen in de communistische politiek van weleer, die een revolutionair optreden en effectieve progressieve machtsvorming in de weg staan. Tradities hebben niet slechts
historische waarde. De geschiedenis met alle ervaringen die daarin besloten liggen, vormt een wezenlijke achtergrond voor een levend en strijdbaar optreden van communisten in deze tijd.
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Socialisme in Nederland

3 Als communisten streven we naar een zodanige
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inrichting van het maatschappelijk leven, dat voor ieder in gelijke mate de vrijheid en de mogelijkheden
geschapen worden voor zelfstandige persoonlijke
ontplooiing en effectief gebruik van capaciteiten. De
CPN stelt zich ten doel een socialisme in Nederland
te scheppen, waarin:
het maatschappelijk bezit en het democratisch beheer van de voornaamste produktiemiddelen is gerealiseerd;
de systematische uitbuiting en onderdrukking van
de ene mens door de andere teniet wordt gedaan en
een nieuwe, in alle opzichten gelijkwaardige verhouding tussen mensen wordt gerealiseerd;
de leefbaarheid van de aarde, natuur en milieu
wordt bevorderd en beschermd;
een actieve vredespolitiek wordt gevoerd;
de mensenrechten en democratische vrijheidsrechten worden gegarandeerd.
Het socialisme moet naar de mening van de CPN democratisch, humanitair, progressief, vredelievend en
vrijheidslievend zijn.
-

-

-

-

-

Socialisme en democratie
Voor de CPN zijn socialisme en democratie onafscheidelijk. In het socialisme waarde CPN voor staat,
wordt een eind gemaakt aan klassenprivileges en
andere voorrechten, en dienen gelijke politieke en
sociale rechten voor ieder gewaarborgd te zijn. In het
socialisme dient een democratische verhouding te
worden geschapen tussen individuele burgers, vertegenwoordigende lichamen en staatsorganen.
De CPN is tegenstander van vermenging van staatspolitiek met religie of een bepaalde ideologie en wijst
vereenzelviging van staats- met partijpolitiek af.

4

Tegen discriminatie
De CPN treedt op tegen elke vorm van onderdrukking, tegen fascisme, tegen racisme en antisemitisme, tegen seksisme en homohaat, tegen discriminatie van welke aard dan ook en voor het recht
van een ieder op een volwaardig, zelfstandig bestaan in politiek, economisch, sociaal, cultureel en
seksueel opzicht.

5)

Belangenstrijd en toekomstvisie
De CPN voelt zich verbonden met al die maatschappelijke bewegingen, die de strijd hebben aan-

6

gebonden met de bestaande uitbuitingsheids- en afhankelijkheidsverhoudingen. 0
opkomen voor de belangen van onderdn
pen en streeft naar een verenigd optreden
natie van krachten van diverse vooruitstre'
wegingen in de strijd voor democratische
vende, socialistische en feministische dc
De CPN wil vanuit haar communistische to
sie een inbreng leveren in een gezamenlijk
van vooruitstrevende mensen en groepe
waar mogelijk politieke overeenstemmir
deren.

Socialisme als resultaat van bondgenc
De CPN wil voor realisering van de doc
stelde doeleinden in coalities en bondgen
pen optreden. Alleen door zo groot en bre
lijke aaneensluiting kunnen nieuwe pers
geopend worden, die anders niet gebode
worden. De CPN beschouwt daarbij haar
gram als essentiële bijdrage aan een or
koersbepaling van geheel progressief 1'
voor maatschappelijke vernieuwing. Het
brengen van een progressief bondgenoot
richt op vrede, democratie, feminisme en s
is een wezenskenmerk van de politiek var
De CPN wil daartoe verenigend en initiati
optreden en treedt initiatieven van anderE
richting positief tegemoet. De CPN ziet het
brengen en de inhoud van socialisme a15
van een gemeenschappelijk optreden van
ten die het socialisme willen. Dat betekent
programma's en doelstellingen niet zodar
teerd dienen te worden, dat er geen enkel€
komst of tegemoetkoming met betrekking
genoten tot stand kan komen.
De CPN onderscheidt de zelfstandige bet
verantwoordelijkheid van politieke partije
en buiten parlementaire verbanden) en di
ciale bewegingen. Zij beschouwt deze als g
dig en wenst uitgaande daarvan, nieuwe
vormen te helpen scheppen, die tot een v
wisselwerking leiden, zowel tussen politiel
en sociale bewegingen onderling als in h
derlijke of gezamenlijke verhouding tot elk
De CPN stelt zich ten doel verstarde par
scheidslijnen, die samenwerking in de we
helpen overbruggen.
Communisten zullen zich bij het verwezen
de doelstellingen van hun program en in c
werking met anderen steeds inzetten voo
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e CPN zijn socialisme en democratie onafIn het socialisme waarde CPN voor staat,
i eind gemaakt aan klassenprivileges en
orrechten, en dienen gelijke politieke en
hten voor ieder gewaarborgd te zijn. In het
dient een democratische verhouding te
schapen tussen individuele burgers, verrdigende lichamen en staatsorganen.
tegenstander van vermenging van staatst religie of een bepaalde ideologie en wijst
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discriminatie

N treedt op tegen elke vorm van ondertegen fascisme, tegen racisme en antiseogen seksisme en homohaat, tegen discrii n welke aard dan ook en voor het recht
eder op een volwaardig, zelfstandig beolitiek, economisch, sociaal, cultureel en
pzicht.

enstrijd en toekomstvisie

N voelt zich verbonden met al die maatke bewegingen, die de strijd hebben aan-

gebonden met de bestaande uitbuitings-, ongelijkheids- en afhankelijkheidsverhoudingen. De CPN wil
opkomen voor de belangen van onderdrukte groepen en streeft naar een verenigd optreden en coördinatie van krachten van diverse vooruitstrevende bewegingen in de strijd voor democratische, vredelievende, socialistische en feministische doeleinden.
De CPN wil vanuit haar communistische toekomstvisie een inbreng leveren in een gezamenlijk handelen
van vooruitstrevende mensen en groeperingen en
waar mogelijk politieke overeenstemming bevorderen

Socialisme als resultaat van bondgenootschapDe CPN wil voor realisering van de door haar gestelde doeleinden in coalities en bondgenootschappen optreden. Alleen door zo groot en breed mogelijke aaneensluiting kunnen nieuwe perspectieven
geopend worden, die anders niet geboden kunnen
worden. De CPN beschouwt daarbij haar eigen program als essentiële bijdrage aan een omvattende
koersbepaling van geheel progressief Nederland
voor maatschappelijke vernieuwing. Het tot stand
brengen van een progressief bondgenootschap gericht op vrede, democratie, feminisme en socialisme,
is een wezenskenmerk van de politiek van de CPN.
De CPN wil daartoe verenigend en initiatiefnemend
optreden en treedt initiatieven van anderen in deze
richting positief tegemoet. De CPN ziet het tot standbrengen en de inhoud van socialisme als resultaat
van een gemeenschappelijk optreden van alle krachten die het socialisme willen. Dat betekent dat eigen
programma's en doelstellingen niet zodanig gehanteerd dienen te worden, dat er geen enkele overeenkomst of tegemoetkoming met betrekking tot bondgenoten tot stand kan komen.
De CPN onderscheidt de zelfstandige betekenis en
verantwoordelijkheid van politieke partijen (binnen
en buiten parlementaire verbanden) en die van sociale bewegingen. Zij beschouwt deze als gelijkwaardig en wenst uitgaande daarvan, nieuwe omgangsvormen te helpen scheppen, die tot een vruchtbare
wisselwerking leiden, zowel tussen politieke partijen
en sociale bewegingen onderling als in hun afzonderlijke of gezamenlijke verhouding tot elkaar.
De CPN stelt zich ten doel verstarde partijpolitieke
scheidslijnen, die samenwerking in de weg staan, te
helpen overbruggen.
Communisten zullen zich bij het verwezenlijken van
de doelstellingen van hun program en in de samenwerking met anderen steeds inzetten voor het bou-
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wen aan vormen van democratische (massa-)actie,
en de solidariteit die daarbij hoort. Dit is meestal nodig en vaak beslissend voor het bereiken van resultaMACHTSVORMING ten in de belangenstrijd en om politieke doorbraken
te bewerkstelligen. Actie is bovendien van onmisbaVOOREEN
re betekenis in het proces van progressieve machtsSOCIALISTISCH
vorming vanaf de basis van de mensen zelf.
NEDERLAND
14

Voorkomen atoomoorlog hoogste prioriteit
Strijd voor vrede, het terugdringen van bewapening 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 gemeenschappelijke
strijd te richten op het terugdringen en uiteindelijk
uitbannen 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.

8

Democratisch-parlementaire staatsvorm

9 De CPN vat het 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 individueel. Het moet uitgaan van veelvormigheid in 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, dat wil zeggen van het recht om partijen te vormen en politieke rechten voor oppositie,
wat ook tot uiting moet komen bij regeringsvorming
en het beheren van de staatsorganen.

Internationale solidariteit I Het optreden voor vrede en socialisme in Nederland is voor de CPN onlosmakelijk verbonden
met internationale solidariteit, samenwerking en dialoog tussen vooruitstrevende bewegingen en partijen over de gehele wereld.
De CPN wenst een open en veelzijdige ontwikkeling
van internationale betrekkingen en gaat daarbij uit
van een autonome positie en van haar eigen verantwoordelijkheid, uitgaande van de nationale omstandigheden, krachtsverhoudingen en de specifieke rol
die Nederland in de internationale machtsverhoudingen kan spelen.

O

Inspiratiebronnen
Bestrijding en opheffing van uitbuitin
derdrukking op basis van met name klasse,
ras, ziet de CPN als haar revolutionaire taak
Bij haar optreden waardeert en hanteert de
schillende strijdtradities, inspiratiebronnen
rieën. De CPN knoopt aan bij de in ons land
de positieve tradities van verdraagzaamheici
lijke vrijheid, vrijheid van geweten en denke
van onderdrukking, racisme en kolonialism
De CPN maakt sinds haar ontstaan deel ui
Nederlandse en internationale arbeidersbE
Zij bouwt voort op marxistische inzichten er
en omtrent het functioneren van de kapitz
maatschappij en de noodzaak van revoli
strijd voor socialisme. Evenzeer bouwt zij vo
zichten vanuit het feminisme in het bestaan
sentegenstellingen in de maatschappij en d
voortvloeiende onderdrukking van vrouw€
strijd daartegen.
De CPN staat open voor nieuwe progressie\
ten en ontwikkelingen, die voortkomen uit
durend veranderende omstandigheden en
mee gepaard gaande bewustwordingsproc
De CPN stimuleert de verdere ontwikkeling '
lutionaire theorieën, met verwerking van de
gen van de arbeiders- en bevrijdingsbewegi
de anti-racistische strijd. De tegenstellingen I
we progressieve bewegingen aan het licht
gebracht en de inzichten die zij in hun
voortbrengen zijn voor de CPN van groot b
In die zin wil ze een moderne, open commui
partij zijn die haar strijdposities bepaalt me
van de kennis en de inzichten die in jarenlar
voor maatschappijverandering zijn voorigeL
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Partij-organisatie: pluriform en strijdb
De CPN treedt op voor maatschappe
nieuwing. Dat komt tot uiting in de doelsi
van onze partij. Dat komt ook tot uiting in
zelf.
In de CPN is plaats voor allen, die strijd wilIer
tegen kapitalistische en andere vormen var
drukking en die het socialisme wensen. In ç
schappelijke doelstellingen beschikken de Ie
hun partij als middel voor maatschappijver
in wisselende situaties.
Ze wordt gedragen door strijdvaardigheid ei
idealisme en offervaardigheid van haar ledE
De organisatievormen, het partijleven en c
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ationale betrekkingen en gaat daarbij uit
utonome positie en van haar eigen verantdieid, uitgaande van de nationale omstankrachtsverhoudingen en de specifieke rol
-land in de internationale machtsverhoun spelen.

Inspiratiebronnen

11 Bestrijding en opheffing van uitbuiting en onderdrukking op basis van met name klasse, sekse en
ras, ziet de CPN als haar revolutionaire taak.
Bij haar optreden waardeert en hanteert de CPN verschillende strijdtradities, inspiratiebronnen en theorieën. De CPN knoopt aan bij de in ons land bestaande positieve tradities van verdraagzaamheid, geestelijke vrijheid, vrijheid van geweten en denken, afkeer
van onderdrukking, racisme en kolonialisme.
De CPN maakt sinds haar ontstaan deel uit van de
Nederlandse en internationale arbeidersbeweging.
Zij bouwt voort op marxistische inzichten en theorieën omtrent het functioneren van de kapitalistische
maatschappij en de noodzaak van revolutionaire
strijd voor socialisme. Evenzeer bouwt zij voort op inzichten vanuit het feminisme in het bestaan van seksentegenstellingen in de maatschappij en de daaruit
voortvloeiende onderdrukking van vrouwen en de
strijd daartegen.
De CPN staat open voor nieuwe progressieve inzichten en ontwikkelingen, die voortkomen uit de voortdurend veranderende omstandigheden en de daarmee gepaard gaande bewustwordingsprocessen.
De CPN stimuleert de verdere ontwikkeling van revolutionaire theorieën, met verwerking van de ervaringen van de arbeiders- en bevrijdingsbewegingen en
de anti-racistische strijd. De tegenstellingen die nieuwe progressieve bewegingen aan het licht hebben
gebracht en de inzichten die zij in hun analyses
voortbrengen zijn voor de CPN van groot belang.
In die zin wil ze een moderne, open communistische
partij zijn die haar strijdposities bepaalt met behulp
van de kennis en de inzichten die in jarenlange strijd
voor maatschappijverandering zijn voortgebracht.

-

-

-

Partij-organisatie: pluriform en strijdbaar
De CPN treedt op voor maatschappelijke vernieuwing. 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 allen, die strijd willen voeren
tegen kapitalistische en andere vormen van onderdrukking en die het socialisme wensen. In gemeenschappelijke doelstellingen beschikken de leden over
hun partij als middel voor maatschappijverandering
in wisselende situaties.
Ze wordt gedragen door strijdvaardigheid en inzicht,
idealisme en offervaardigheid van haar leden.
De organisatievormen, het partijleven en de partij-

I
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cultuur moeten daaraan beantwoorden. De doelstellingen die de CPN zich stelt, vereisen een type partij
waarin revolutionair elan en oude en nieuwe strijdervaringen verwerkt en benut kunnen worden.
Bij het toetreden tot de communistische partij, bij het
aanvaarden van de algemene doelstellingen, brengt
men ook de eigen opvattingen, inzichten en ervaringen in.
De CPN staat open voor nieuwe ideeën en ervaringen, die bijdragen tot de veelzijdige ontwikkeling van
de partij in haar activiteit, en beschouwt pluraliteit als
verrijking van de communistische beweging.
Ieder lid heeft gelijke rechten op deelname aan meflings- en besluitvorming in de partij.
Bij een democratische, gefeminiseerde partijorganisatie geldt als uitgangspunt dat alle leden gelijke
rechten en mogelijkheden moeten hebben tot deelname aan het menings- en besluitvormingsproces
en de activiteiten van de partij. Dat houdt ook in het
bevorderen van zodanige organisatie- en omgangsvormen dat bestaande belemmeringen daartoe 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
noodzakelijke inbreng van persoonlijke opvattingen
en denkrichtingen wordt door de CPN afgewezen.
De CPN is een politieke 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, waarbij democratische controle op de
uitvoering van de besluiten gewaarborgd moet zijn.
De besluitvorming in de partij richt zich voornamelijk
op hoofdpunten die van belang zijn voor het optreden van de partij. Het gaat daarbij om besluiten welke betrekking hebben op de doelstellingen die bepalend zijn voor alle partijactiviteiten.
Het partijleven heeft ten doel een zo breed mogelijke
oordeelsvorming over de aan de orde zijnde vraagstukken tot stand te brengen. Uitgangspunt is daarbij
dat verschillende opvattingen en denkrichtingen onder communisten aan bod 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 partijdemocratie ontwikkeld. Daarbij gelden meerderheidsbesluiten als uitgangspunt voor
het optreden.

-

De positie van Nederland
Ontwikkelingen van en in de Nederla
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INTERNATIONALE
POLITIEK

De positie van Nederland
Ontwikkelingen van en in de Nederlandse samenleving hangen nauw samen met de internationale verhoudingen in politiek, militair en economisch opzicht.
Nederland is een hoogontwikkeld kapitalistisch land,
dat gekenmerkt wordt door de specifieke positie van
een klein aantal zeer machtige concerns. De sterk
internationale oriëntatie, die van oudsher de Nederlandse economie karakteriseert, werd en wordt in
toenemende mate gedomineerd door enkele multinationale ondernemingen. Deze ontwikkeling kan
niet losgezien worden van het koloniaal verleden en
de positie, die ons land sedert de Tweede Wereldoorlog in de imperialistische verhoudingen inneemt.
Nederland werd lid van het blok van NAVO-landen.
De actieve steun van de in Nederland heersende politieke krachten aan de NAVO-politiek betekende dat
ons land werd meegesleurd in de bewapeningswedloop.
Als gevolg daarvan is ons land nauw betrokken bij
de nucleaire bewapening. Op ons grondgebied zijn
Amerikaanse kernwapens opgeslagen en delen van
de strijdkrachten zijn belast met nucleaire taken.
Tezamen met de politieke en militaire ondergeschiktheid in het kader van de NAVO werd Nederland tevens economisch aan banden gelegd.
Eerst door deelneming aan het Marshall-plan, later
in het kadervan de EG, verhevigde zich de greep van
de multinationale ondernemingen op de maatschappelijke ontwikkeling. Ook de Noord-Zuid-verhoudingen werden door deze tendensen aanzienlijk
verscherpt. De onderdrukte volkeren in ruim honderd koloniën wisten zich te bevrijden, waardoor
nieuwe mogelijkheden werden geschapen in de
strijd voor vrede, democratie en opheffing van armoede. Hun ontwikkeling werd geblokkeerd doordat
de imperialistische mogendheden hen de rol toewezen in de wereldeconomie van leveranciers van
goedkope grondstoffen en arbeidskrachten.
Deze nationale en internationale ontwikkelingen en
tendensen hebben diepe sporen nagelaten in de Nederlandse verhoudingen.
Dat geldt niet alleen voor de directe gevolgen zelf.
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Dat geldt ook voor de ontwikkeling van progressieve
krachten in ons land. Solidariteit met de bevrijdingsstrijd in de derde wereld, protest tegen de kernbewapening en verzet tegen de onderschikking aan NAVO
en EG behoren tot de beste tradities van de progressieve beweging: tradities die voortbouwen op de
verworvenheden van het verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog tegen fascistische dictatuur en Duitse
overheersing
Deze tradities hebben de koude oorlog overleefd, ondanks het feit dat de arbeidersbeweging zich in deze
periode heeft laten verdelen door koude oorlogspressie en verstard blokdenken.
Het zijn deze tradities, die mede de basis vormen
voor de massale en breed samengestelde vredesbeweging, die aan het eind van de jaren zeventig de
noodzaak van en de mogelijkheden voor een fundamentele heroriëntatie van de Nederlandse politiek
heeft aangetoond: een politiek, die zich niet neerlegt
bij de onderschikking van Nederland aan de politiek
van de Verenigde Staten en de voortgaande bewapeningsspiraal.
De CPN stelt zich tot doel om actief bij te dragen aan
deze fundamentele heroriëntatie. Optreden voor vrede, democratie en socialisme in Nederland vereist
het ontplooien van een nieuwe internationale politiek die zich rekenschap geeft van de specifieke mogelijkheden welke met de internationale positie van
Nederland samenhangen.

2

Algemene uitgangspunten

Het denken en handelen van de CPN is vanuit
haar ervaringen gericht op internationale solidariteit in de strijd tegen koloniale onderdrukking, oorlogsgevaar en fascisme, en voor nationale onafhankelijkheid in politiek, economisch en militair opzicht.
De CPN hanteert bij haar internationaal georiënteerde optreden de volgende algemene uitgangspunten:

L

1 Voor vrede

-

Het uitbannen van oorlog en oorlogsvoorbereiding vereist het tot stand brengen van internationale
samenwerking tussen alle vredeskrachten, gericht
op een vreedzame oplossing van geschillen en het
terugdringen van de bewapening. Het uitbannen
van massavernietigingswapens (atoom-bacteriologische, chemische enz.) die het voortbestaan van de
mensheid, natuur en leefmilieu op het spel zetten, is
daarbij naar de mening van de CPN van de hoogste

prioriteit.

Nationale onafhankelijkheid en
gelijkberechtiging van landen
Elk volk heeft het onvervreemdbare recht or
schap over eigen land en eigen veiligheid. E
gen, afspraken en bondgenootschappen tu
ten dienen uitte gaan van de erkenning var
nomie en gelijkberechtiging van landen.
In dat kader steunt de CPN strijd voor natior
hankelijkheid en autonomie en staat zij
stappen voor om militaire blokken ongeda
ken.
De CPN staat op het standpunt dat soevereil
die met elkaar betrekkingen (willen) ondei
hun wederzijdse betrekkingen dienen te ba
vreedzame coëxistentie, niet-inmenging,
uitwisseling en wederzijds belang.
Op basis van deze uitgangspunten streeft
naar vormen van internationale samenwer
het mogelijk maken om gemeenschappelijk
men met betrekking tot milieu, veiligheid e
mische ontwikkeling aan te pakken.
2

-

L

3 Tegen armoede en uitbuiting

Bestrijding van armoede en uitbuiting
nationale schaal is wezenlijk voor de doels
van de CPN en vereist actieve solidariteit
strijd van volkeren die zich ontworstelen
koloniale overheersing en uitbuiting.

4 Tegen vertrapping democratische re(
De strijd voor vrijheid en zelfbeschikki
hangt ten nauwste samen met de strijd voo
ring van democratische rechten.
De CPN is solidair met de strijd tegen dictat
derdrukking en tegen vertrapping van d€
sche rechten, waar ook ter wereld.

2

2

5

Internationale solidariteit en samenv

op grond van autonomie van partijen
en bewegingen
Het optreden voor vrede, nationale onaf[
heid en socialisme in Nederland is voor de
losmakelijk verbonden met internationale
teit, samenwerking en dialoog tussen corr
sche partijen, vooruitstrevende beweginger
grëssieve partijen over de gehele wereld. Dc
haar betrekkingen internationaal open en \
ontwikkelen en gaat daarbij uit van een ai
positie.

-
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hanteert bij haar internationaal georiënteereden de volgende algemene uitgangspun-

oor vrede
uitbannen van oorlog en oorlogsvoorbereireist het tot stand brengen van internationale
Nerking tussen alle vredeskrachten, gericht
vreedzame oplossing van geschillen en het
ingen van de bewapening. Het uitbannen
assavernietigi ngswapens (atoom-bacteriolochemische enz.) die het voortbestaan van de
aid, natuur en leefmilieu op het spel zetten, is
naar de mening van de CPN van de hoogste

prioriteit.
2 Nationale onafhankelijkheid en
gelijkberechtiging van landen
Elk volk heeft het onvervreemdbare recht op zeggenschap over eigen land en eigen veiligheid. Betrekkingen, afspraken en bondgenootschappen tussen staten dienen uit te gaan van de erkenning van de autonomie en gelijkberechtiging van landen.
In dat kader steunt de CPN strijd voor nationale onafhankelijkheid en autonomie en staat zij concrete
stappen voor om militaire blokken ongedaan te maken.
De CPN staat op het standpunt dat soevereine staten
die met elkaar betrekkingen (willen) onderhouden,
hun wederzijdse betrekkingen dienen te baseren op
vreedzame coëxistentie, niet-inmenging, culturele
uitwisseling en wederzijds belang.
Op basis van deze uitgangspunten streeft de CPN
naar vormen van internationale samenwerking, die
het mogelijk maken om gemeenschappelijke problemen met betrekking tot milieu, veiligheid en economische ontwikkeling aan te pakken.

2

3 Tegen armoede en uitbuiting
Bestrijding van armoede en uitbuiting op internationale schaal is wezenlijk voor de doelstellingen
van de CPN en vereist actieve solidariteit met de
strijd van volkeren die zich ontworstelen aan neokoloniale overheersing en uitbuiting.

L

4 Tegen vertrapping democratische rechten
De strijd voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht
hangt ten nauwste samen met de strijd voor verovering van democratische rechten.
De CPN is solidair met de strijd tegen dictatoriale onderdrukking en tegen vertrapping van democratische rechten, waar ook ter wereld.

2

2

Internationale solidariteit en samenwerkingop grond van autonomie van partijen
en bewegingen
Het optreden voor vrede, nationale onafhankelijkheid en socialisme in Nederland is voor de CPN onlosmakelijk verbonden met internationale solidariteit, samenwerking en dialoog tussen communistische partijen, vooruitstrevende bewegingen en progressieve partijen over de gehele wereld. De CPN wil
haar betrekkingen internationaal open en veelzijdig
ontwikkelen en gaat daarbij uit van een autonome
positie.

INTERNATIONALE
POLITIEK
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1 Terugdringing bewapening levensnoodzaakDe strijd voor de vrede en het terugdringen van
de bewapening schept over de hele wereld voorwaarden tot democratische ontwikkeling, ontspanning en het uitbannen van geweld in internationale
betrekkingen, en is daarmee van wezenlijk belang
voor de volkeren in kapitalistische en socialistische,
in industrieel-ontwikkelde en derde wereldlanden.
Bij het realiseren van genoemde doelstellingen is inzicht nodig in de effecten van bewapening, in de
maatschappelijke krachten die oorlog bevorderen en
in de dynamiek die aan de bewapeningswedloop
ten grondslag liggen.
Ook is inzicht nodig in het patriarchale karakter van
oorlogsdenken en oorlogsvoorbereiding, zoals dat
tot uitdrukking komt in de inrichting van het maatschappelijk leven en het bewustzijn van mensen.
2 Bewapening en militaire blokken

3) Tijdens de Tweede Wereldoorlog verenigen de
krachten die het fascisme bestreden zich, ondanks
belangentegenstellingen, in de anti-Hitlercoalitie. Na
de oorlog ontwikkelde zich op inititiatief van de Verenigde Staten een verscherping van de verhoudingen tussen staten en statengroeperingen met een
verschillend maatschappelijk stelsel.
Dat heeft geleid tot een ongekende wedloop in de
bewapening en tot blokvorming, allereerst in WestEuropa en later in Oost-Europa, onder leiding van de
twee machtigste mogendheden: de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. De grootste gangmaker van
de wapenwedloop was en is de Verenigde Staten.
Maar de fixatie op het militaire machtsdenken in de
Sowjet-Unie heeft mede bijgedragen tot de uitzichtloosheid van deze wedloop.
Het militaire machtsstreven en de moderne technologie hebben een eigen dynamiek in de wapenwedloop gebracht in die zin dat er arsenalen aan massavernietigingswapens zijn opgetast waarmee de wereld vele malen kan worden vernietigd en die als zodanig een gevaar voor de mensheid zijn geworden.
Vrede en veiligheid worden echter niet alleen meer
in 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, tussen de blokken en de machtigste mogendheden
daarin.

Voor het doorbreken van de wapenwedlo
nodig niet alleen uitte gaan van het eigen hi
gelijk, maar moet ook uitgegaan worden v
tuele politieke mogelijkheden om volkere
nen voor een andere defensiepolitiek.
Onderhandelingen tussen de VS en de SU
l ing en beheersing van bewapening en
kunnen een eigen positieve betekenis hebb
zijn geen garantie voor vermindering
bewapening.
Strijd voor de vrede, het uitbannen van de
wapening vereisen concrete stappen
b
buiten bondgenootschappelijke verbande
ook perspectieven openen voor het opheffE
politiek-militaire blokken.
-

3 Bewapening en kapitalisme

) Het grensoverschrijdende machtsstre

het kapitalisme, de imperialistische jacht
grondstoffen en afzetgebieden en de daai
paard gaande concurrentie en machtsstrij
bij voortduring gevaar op voor de vrede.
Zij leiden tot een confrontatie met socialisti
den waarmee een bewapeningsspiraal o
gebracht die de hele wereld is gaan bedreiç
ongebreidelde en mensonwaardige bev
vergiftigt de verhouding tussen staten en
oefent een neerwaartse druk uit op het k
van mensen en tast democratische rechter
Grote internationale kapitaalsbelangen s
concurrenten tegenover elkaar in gebieder
wapens tot explosieve hoogte zijn opgestap
flicten kunnen (soms onvoorzien) tot ge
botsingen leiden.
Door de kapitalistische crisis zijn de tegens
tussen de verschillende kapitalistische land
nomen. Uiteenlopende belangen van Veren
ten, Japan en een aantal Westeuropese Si
men in de crisis sterker naar voren. De ac
politiek van de Verenigde Staten om een fliE
puls te geven aan de kernwapenwedloop d
ductie van een nieuwe generatie kernw
West-Europa, roept ook in de heersende kt
Europa tegenkrachten op. Immers door dez
dreigt Europa tot atoomslagveld genworden.
De onderlinge verdeeldheid over de te voe
tiek tussen de kapitalistische machten schc
ren voor de vrede, maar biedt tegelijk ook
heden voor de vredeskrachten.
Het feit dat het militair-industriële complex ir
talistische landen voortdurend nieuwe a
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aliseren van genoemde doelstellingen is indig in de effecten van bewapening, in de
iappelijke krachten die oorlog bevorderen en
ynamiek die aan de bewapeningswedloop
idslag liggen.
nzicht nodig in het patriarchale karakter van
denken en oorlogsvoorbereiding, zoals dat
ukking komt in de inrichting van het maattijk leven en het bewustzijn van mensen.

wapening en militaire blokken

ns de Tweede Wereldoorlog verenigen de
die het fascisme bestreden zich, ondanks
ntegenstellingen, in de anti-Hitlercoalitie. Na
g ontwikkelde zich op inititiatief van de VerStaten een verscherping van de verhoudinsen staten en statengroeperingen met een
lend maatschappelijk stelsel.
ft geleid tot een ongekende wedloop in de
ning en tot blokvorming, allereerst in Westen later in Oost-Europa, onder leiding van de
achtigste mogendheden: de Verenigde Sta:Ie Sowjet-Unie. De grootste gangmaker van
enwedloop was en is de Verenigde Staten.
fixatie op het militaire machtsdenken in de
Unie heeft mede bijgedragen tot de uitzichtd van deze wedloop.
taire rnachtsstreven en de moderne technobben een eigen dynamiek in de wapenwedbracht in die zin dat er arsenalen aan massagingswapens zijn opgetast waarmee de wee malen kan worden vernietigd en die als zoen gevaar voor de mensheid zijn geworden.
n veiligheid worden echter niet alleen meer
ar gebracht door agressieve krachten, maar
r risico's van het menselijk en technologisch
rn deze redenen kunnen vrede en veiligheid
wonnen worden door uitsluitend uit te gaan
itaire machtsverhoudingen in de wereld, tusblokken en de machtigste mogendheden

-

Voor het doorbreken van de wapenwedloop is het
nodig niet alleen uitte gaan van het eigen historische
gelijk, maar moet ook uitgegaan worden van de actuele politieke mogelijkheden om volkeren te winnen voor een andere defensiepolitiek.
Onderhandelingen tussen de VS en de SU tot regeling en beheersing van bewapening en conflicten
kunnen een eigen positieve betekenis hebben, maar
zijn geen garantie voor vermindering van de
bewapening.
Strijd voor de vrede, het uitbannen van de atoombewapening vereisen concrete stappen
binnen en
buiten bondgenootschappelijke verbanden
die
ook perspectieven openen voor het opheffen van de
politiek-militaire blokken.
-

-

3 Bewapening en kapitalisme
Het grensoverschrijdende machtsstreven van
het kapitalisme, de imperialistische jacht op winst,
grondstoffen en afzetgebieden en de daarmee gepaard gaande concurrentie en machtsstrijd roepen
bij voortduring gevaar op voor de vrede.
Zij leiden tot een confrontatie met socialistische landen waarmee een bewapeningsspiraal op gang is
gebracht die de hele wereld is gaan bedreigen. Deze
ongebreidelde en mensonwaardige bewapening
vergiftigt de verhouding tussen staten en volkeren,
oefent een neerwaartse druk uit op het levenspeil
van mensen en tast democratische rechten aan.—
Grote internationale kapitaalsbelangen staan als
concurrenten tegenover elkaar in gebieden waar al
wapens tot explosieve hoogte zijn opgestapeld. Conflicten kunnen (soms onvoorzien) tot gewapende
botsingen leiden.
Door de kapitalistische crisis zijn de tegenstellingen
tussen de verschillende kapitalistische landen toegenomen. Uiteenlopende belangen van Verenigde Staten, Japan en een aantal Westeuropese staten komen 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
West-Europa, roept ook in de heersende kringen in
Europa tegenkrachten op. Immers door deze politiek
dreigt Europa tot atoomslagveld gemaakt te
worden.
De onderlinge verdeeldheid over de te voeren politiek tussen de kapitalistische machten schept gevaren voor de vrede, maar biedt tegelijk ook mogelijkheden voor de vredeskrachten.
Hetfeit dat het militair-industriële complex in de kapitalistische landen voortdurend nieuwe aanzetten
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4 Bewapening en socialisme
) Tegenover de hoop, dat de afschaffing van privé-

eigendom van produktiemiddelen in socialistische
landen elke kans op militair geweld zou wegnemen,
staat de ervaring dat ook tussen socialistische landen
sommige conflicten tot militaire confrontaties hebben geleid.
Tussen socialistische landen doen zich tegenstellingen voor op basis van verschillen in ontwikkeling,
historische ervaringen, geografische positie, visies
op het socialisme en betrekkingen tot kapitalistische
landen. Bij de oplossing van deze tegenstellingen
neigen landen meteen grotere militaire macht ertoe
deze macht te gebruiken als middel om geschillen te
beslechten. Zo'n opstelling is in strijd met de principes van nationale zelfbeschikking en vreedzame
coëxistentie en doet afbreuk aan de internationale
strijd voor vrede, nationale onafhankelijkheid 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 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 socialistisch en vredebevorderend perspectief, democratie en nationale onafhankelijkheid
nastreven.
5 Bewapening en de derde wereld

De ontwikkelingslanden zijn de meest directe
slachtoffers van de bewapeningspolitiek.
De astronomische bedragen, die aan wapens worden verspild, staan in schril contrast met de bittere
armoede, honger en uitzichtloosheid van honderden-miljoenen mensen in de derde wereld.
Bevrijdingsbewegingen worden bestreden met wapens die in het kader van de internationale bewapeningswedloop zijn ontwikkeld. Deze worden niet zelden op hun effect beproefd in Azië, Afrika en LatijnsAmerika. Onderdrukkende regimes worden militair
gesteund.
Wederzijdse solidariteit tussen progressieve krachten in kapitalistische en socialistische landen en die
in de derde-wereidlanden is van essentiële betekenis
voor de wereldvrede en het terugdringen van het imperialistisch machtsstreven naar grondstoffen en

afzetgebieden
6 Zelfstandige stappen
) Nederland kan, uitgaande van de ster

3

op grote schaal manifesterende vredesv
land en van de specifieke positie van Neder
internationale verhoudingen, een initiatiel
rol vervullen voor de doorbreking van de
ningsspiraal.
De CPN streeft naar een Nederlands bek
gebied van vrede en veiligheid, dat ten do
zelfstandige stappen die leiden tot het
gen van de bewapening, verwijdering v
wapens van Nederlands grondgebied en t
ten van deelneming aan atoombewapenir
omschakeling van wapenproduktie n
produktie;
een heroriëntatie van de buitenlandse p
richt op het uittreden uit de NAVO;
optreden in internationaal verband vo
bannen van massavernietigingswapens er
tot standbrengen van kernwapenvrije zon
-

-

-

-

Vreedzame betrekkingen tussen soeverei

1 Voor nationale onafhankelijkheid

4 Uitgaande van het onvervreemdbare

volkeren op zelfbeschikking dienen betreki
afspraken tussen staten uit te gaan van de
van de soevereiniteit van landen en van d
van keuze van maatschappelijke stelsels
schappelijke veranderingen.
Gebroken moet worden met praktijken en
gen waarin de soevereiniteit van staten
schikt wordt gemaakt aan de militaire rr
houdingen tussen de blokken en de werel
sche overwegingen van de machtigsi
daarbinnen.
Niet alleen levert dit geen enkele garanti€
ontspanning en duurzame vrede; het ondE
maken van nationale belangen aan blo
doet integendeel de spanningen toenemer
Het heeft de bewapening opgestuwd en c
oncontroleerbaar gemaakt voor volken, r
ten en regeringen en geleid tot aantasting e
van nationale onafhankelijkheid.
Afspraken tussen de VS en de SU met betr
regeling en beheersing van bewapening e
ten in de wereld mogen nooit
met een L
machtsevenwicht en handhaving van de s
leiden tot onderschikking van naties aan
-

-

t opvoering van de bewapening maakt duielke beslissende betekenis de strijd voor de
deze landen heeft.

ewapening en socialisme
enover de hoop, dat de afschaffing van privé)m van produktiemiddelen in socialistische
elke kans op militair geweld zou wegnemen,
ervaring dat ooktussen socialistische landen
je conflicten tot militaire confrontaties hebeid.
socialistische landen doen zich tegenstellinr op basis van verschillen in ontwikkeling,
the ervaringen, geografische positie, visies
;ocialisme en betrekkingen tot kapitalistische
Bij de oplossing van deze tegenstellingen
landen met een grotere militaire macht ertoe
acht te gebruiken als middel om geschillen te
ten. Zo'n opstelling is in strijd met de princin nationale zelfbeschikking en vreedzame
ntie en doet afbreuk aan de internationale
oor vrede, nationale onafhankelijkheid en
me.
de bewapeningswedloop de socialistische
is opgedrongen, heeft toch tevens een overig plaatsgevonden van de rol van de militaire
in de internationale betrekkingen en onderig van de gevolgen hiervan voor de aantrek~
id en de ontwikkeling van het socialisme.
I steunt bewegingen in deze landen, die vansocialistisch en vredebevorderend perspecmocratie en nationale onafhankelijkheid

ewapening en de derde wereld
ontwikkelingslanden zijn de meest directe
Iers van de bewapeningspolitiek.
Dnomische bedragen, die aan wapens worspild, staan in schril contrast met de bittere
Ie, honger en uitzichtloosheid van honderjoenen mensen in de derde wereld.
ngsbewegingen worden bestreden met wae in het kader van de internationale bewapeedloop zijn ontwikkeld. Deze worden niet zeihun effect beproefd in Azië, Afrika en Latijnsa. Onderdrukkende regimes worden militair

:ijdse solidariteit tussen progressieve krach:apitalistische en socialistische landen en die
rde-wereldlanden is van essentiële betekenis
wereldvrede en het terugdringen van het im:isch machtsstreven naar grondstoffen en

afzetgebieden.
6 Zelfstandige stappen
Nederland kan, uitgaande van de sterke en zich
op grote schaal manifesterende vredeswil in ons
land en van de specifieke positie van Nederland in de
internationale verhoudingen, een initiatiefnemende
rol vervullen voor de doorbreking van de bewapeningsspiraal.
De CPN streeft naar een Nederlands beleid op het
gebied van vrede en veiligheid, dat ten doel heeft:zelfstandige stappen die leiden tot het terugdringen van de bewapening, verwijdering van atoomwapens van Nederlands grondgebied en het uitsluiten van deelneming aan atoombewapening;
omschakeling van wapenproduktie naar civiele
produktie;
een heroriëntatie van de buitenlandse politiek gericht op het uittreden uit de NAVO;
optreden in internationaal verband voor het uitbannen van massavernietigingswapens en voor het
tot standbrengen van kernwapenvrije zones.

3)

-

-

-
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Vreedzame betrekkingen tussen soevereine staten
1 Voor nationale onafhankelijkheid

4 Uitgaande van het onvervreemdbare recht van
volkeren op zelfbeschikking dienen betrekkingen en
afspraken tussen staten uitte gaan van de erkenning
van de soevereiniteit van landen en van de vrijheid
van keuze van maatschappelijke stelsels en maatschappelijke veranderingen.
Gebroken moet worden met praktijken en opvattingen waarin de soevereiniteit van staten ondergeschikt wordt gemaakt aan de militaire machtsverhoudingen tussen de blokken en de wereldstrategische overwegingen van de machtigste staten
daarbinnen.
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 bijna
oncontroleerbaar gemaakt voor volken, parlementen en regeringen en geleid tot aantasting en afbraak
van nationale onafhankelijkheid.
Afspraken tussen de VS en de SU met betrekking tot
regeling en beheersing van bewapening en conflicten in de wereld mogen nooit— met een beroep op
machtsevenwicht en handhaving van de status quo
leiden tot onderschikking van naties aan de belan-

-
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fl 2 Doorbreken status quo
+ In toenemende mate beginnen kleinere landen
naar 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 onderhandelingsvoorstellen, alsmede stellingnames tegen de
modernisering van de kernwapens getuigt daarvan.De CPN wil ertoe bijdragen dat dit proces van doorbreking van de blokkenpolitiek verder wordt doorgezet. De CPN wijst daarom redeneringen van 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.
Dat zou de volken van de derde wereld vastpinnen
op - hun huidige positie. Het zou de werkers in de industrieel ontwikkelde landen dwingen hun activiteit
te beperken tot de enge marges, die het kapitalisme
wenst toe te staan. Het zou elke vernieuwingsbeweging in staatssocialistische landen onder zware druk
plaatsen; onder druk van de noodzaak een 'geharnast antwoord' te geven aan de bewapeningsinitiatieven van het imperialisme.
3 Verenigde Naties als trefpunt
Het voorkomen van oorlog vereist het zoeken
naar 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 positief optreden van de Organisatie der VN kan tot standkomen, als de bereidheid bij elk land afzonderlijk bestaat om met eigen verantwoordelijkheid en inzicht
op te treden.
De CPN is er voor dat initiatieven zoals die op het gebied van ontwapening, en het tegengaan van geweld in internationale betrekkingen vanuit de VN
door Nederland worden ondersteund.
Nederland zou ook eigen vredebevorderende initiatieven samen met andere landen (zoals kernwapenvrije zones in Europa) via het forum van de Verenigde Naties moeten propageren.

4

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

4

De vereniging van die landen in de bew
niet-gebonden landen versterkt de mogelij
standig op te treden in de internationale I
om eigen nationale wegen te bepalen.
De CPN ziet een belangrijke rol weggeleg
beweging waar het gaat om het doorbrek
verstikkende werking en de oorIogsdreigi
gaat van de pogingen de wereld op te d
vloedssferen van machtsblokken. De CF
een positieve benadering en ondersteL
voorstellen, die door niet-gebonden lande
ren worden gebracht in internationale or
te komen tot fundamentele veranderinç
nationale politieke, militaire en economi
houdingen.

5 Tegen onderschikking van Nederlan
NAVO- en EG-dictaten
De CPN keert zich tegen pogingen om in
van NAVO of EG ontwikkelingen op gang t
die nationale belangen ondergeschikt mak
doelstellingen en belangen van de grote
sche industriestaten en die leiden tot ond
of zelfs een blokkade van de mogelijkhed
ontwikkelen van internationale solidariteit
gekozen vormen van samenwerking tuss€
De CPN wijst politieke integratie in EG-kac
geldt ook voor andere vormen van politiek
werking, die ingaan tegen de democratisc
1e-mogelijkheden van nationale parlement
De CPN verzet zich met name tegen elke in
Ie benadering van een Europees veilighei'
fensiebeleid. De CPN treedt op voor same
tussen progressieve krachten in Europa en
zo sterk mogelijke gezamenlijke inbreng '
derland in het Europese parlement en ar
organen.

4

Internationale economische betrekkingen
1 Solidariteit en praktische hulp

5) De internationale verhoudingen op ec

terrein worden gekenmerkt door onderdn
een ontstellende ongelijkheid. In grote dek
wereld wordt de meerderheid van de bev(
troffen door ontrechting en uitbuiting, do
de, honger en massale werkloosheid.
Deze situatie is een resultaat van langdurig
Ie overheersing en van een internationale
van het kapitalisme die ontwrichtend werl
den van de derde wereld in het bijzonder.
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De vereniging van die landen in de beweging van
niet-gebonden landen versterkt de mogelijkheid zelfstandig op te treden in de internationale politiek en
om eigen nationale wegen te bepalen.
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 bepleit
een positieve benadering en ondersteuning van
voorstellen, die door niet-gebonden landen naar voren worden gebracht in internationale organen om
te komen tot fundamentele verandering in internationale politieke, militaire en economische verhoudingen.

A 5 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 maken aan de
doelstellingen en belangen van de grote kapitalistische industriestaten en die leiden tot ondermijning
of zelfs een blokkade van de mogelijkheden tot het
ontwikkelen van internationale solidariteit en tot Vrij
gekozen vormen van samenwerking tussen staten.De CPN wijst politieke integratie in EG-kader af. Dat
geldt ook voor andere vormen van politieke samenwerking, die ingaan tegen de democratische contro1e-mogelijkheden van nationale parlementen.
De CPN verzet zich met name tegen elke institutionele benadering van een Europees veiligheids- of defensiebeleid. De CPN treedt op voor samenwerking
tussen progressieve krachten in Europa en voor een
zo sterk mogelijke gezamenlijke inbreng vanuit Nederland in het Europese parlement en andere EGorganen.

Internationale economische betrekkingen

5J

1 Solidariteit en praktische hulp

De internationale verhoudingen op economisch
terrein worden gekenmerkt door onderdrukking en
een ontstellende ongelijkheid. In grote delen van de
wereld wordt de meerderheid van de bevolking getroffen door ontrechting en uitbuiting, door armoede, honger en massale werkloosheid.
Deze situatie is een resultaat van langdurige koloniale overheersing en van een internationale expansie
van het kapitalisme die ontwrichtend werkt op landen van de derde wereld in het bijzonder. Deze Ian-
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den zijn betrokken in de kapitalistische wereldmarkt
en zijn daarin afhankelijk van multinationale concerns en banken.
De politiek die de machtigste westerse staten (de VS
voorop) voeren, ondermeer via internationale organen als IMF en Wereldbank, is gericht op behoud en
versterking van machtsposities. Economische hulpverlening is hoofdzakelijk gericht op het veilig stellen
van de beschikkingsmacht over grondstoffen en afzetgebieden en gaat maar al te vaak gepaard met politieke en militaire drukmiddelen.
De gigantische schuldenlasten, ook aan particuliere
banken, houden de ontwikkelingslanden in een wurgende greep.
Bestrijding van armoede en economische onderdrukking op internationale schaal is wezenlijk voor
de doelstellingen van de CPN. Er moet gestreefd
worden naar uitbreiding van relaties met landen die
zich ontworstelen aan neo-koloniale onderdrukking
en uitbuiting, waarbij gevoelens van solidariteit in
praktische hulp tot uiting moeten komen. In dit verband is een positieve benadering en ondersteuning
nodig van de voorstellen voor fundamentele verandering in de internationale economische verhoudingen, welke met name vanuit de ontwikkelingslanden
en de beweging van niet-gebonden landen naar voren gebracht zijn in het kader van de Verenigde
Naties.
Het is van belang om nieuwe internationale economische betrekkingen tot stand te brengen die de ontwikkelingsmogelijkheden van derde wereldlanden
niet afremmen maar juist vergroten. Daartoe is een
ontwikkelingsprogram noodzakelijk, waarin financiële en economische steun gericht is op de werkelijke behoeften en mogelijkheden van de betreffende
landen, uitgaande van een beleid tegen grondstoffenroof en voor het behoud en de bescherming van
natuur en milieu in die landen.
2 Nederlandse economie
Tussen de ontwikkelde kapitalistische landen en
blokken is een concurrentiestrijd gaande, die crisisverschijnselen oproept en erdoor wordt versterkt.—
Na een periode van vermindering van handelsbelemmeringen nemen de tendensen tot afscherming
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, verwerking van grondstoffen en
export van agrarische produkten en is daardoor af-

5

hankelijk van en gebaat bij open en alzij
nationale economische betrekkingen. Te
echter worden bij uitstek de internationale
sche betrekkingen van ons land gedomir
een aantal zeer machtige concerns.
De expansie van de multinationale conce
een eenzijdige specialisatie teweeg, die
landse economie meer kwetsbaar heeft
voor crisisverschijnselen.
De oprichting van de EG diende doelstell
de multinationale concerns. De bevoogdir
uit de EG plaatsvindt op vele terreinen van
mische en financiële politiek, leidde tot eer
ling van de macht van nationale regeringel
menten en ondermijnde de weerstand
internationaal heersende crisis van het kE
Bedrijven en bedrijfstakken die voor de
economie van vitale betekenis zijn, werde
den verwaarloosd en weggedrukt.
Anderzijds zijn er ook tegenkrachten, die
pees niveau resultaten geboekt hebben: ir
van organen als de EG zijn
ondermeer c
van het optreden van de vakbeweging ool
richtlijnen tot stand gekomen zoals op Ii
van gelijke beloning van mannen en vrouv
stakingsrecht.
-

3 Economische samenwerking op bas
soevereiniteit
De CPN streeft naar samenwerking van p
ve krachten over de grenzen heen om
schappelijk initiatieven en acties te ontwiki
bestrijding van crisis en werkloosheid.—
De CPN zet zich daarbij met name in voor v
van de strijd op internationaal vlak, solida
strijd tegen het beleid van de multinatior
voor arbeidstijdverkorting en optreden vo
coördineerde herstel- en stimuleringsp
strijd voor een gemeenschappelijk p
milieubeleid.
De CPN is voorstander van economisch
werking op basis van gelijkheid en soever

U

5

4 Handel met socialistische landen—

Daarbij is een uitbreiding van handels
gen met de socialistische landen gewens
bijdragen aan economisch herstel, alsmei
ontwikkeling van duurzame en meer p
handelsbetrekkingen.
Het is tevens van belang voor verminderi
internationale spanningen en gaat in tegE
sluiten in blokken.

betrokken in de kapitalistische wereldmarkt
daarin afhankelijk van multinationale conbanken.
ek die de machtigste westerse staten (de VS
voeren, ondermeer via internationale orgaMF en Wereldbank, is gericht op behoud en
ng van machtsposities. Economische hulpis hoofdzakelijk gericht op het veilig stellen
)eschikkingsmacht over grondstoffen en afden en gaat maar al te vaak gepaard met pomilitaire drukmiddelen.
itische schuldenlasten, ook aan particuliere
houden de ontwikkelingslanden in een wurreep.
ig van armoede en economische onderi op internationale schaal is wezenlijk voor
;tellingen van de CPN. Er moet gestreefd
naar uitbreiding van relaties met landen die
Norstelen aan neo-koloniale onderdrukking
iting, waarbij gevoelens van solidariteit in
ie hulp tot uiting moeten komen. In dit veren positieve benadering en ondersteuning
in de voorstellen voor fundamentele verani de internationale economische verhoudinke met name vanuit de ontwikkelingslanden
weging van niet-gebonden landen naar voracht zijn in het kader van de Verenigde

in belang om nieuwe internationale econo)etrekkingen tot stand te brengen die de ontjsmogelijkheden van derde wereldlanden
mmen maar juist vergroten. Daartoe is een
lingsprogram noodzakelijk, waarin financonomische steun gericht is op de werkelijften en mogelijkheden van de betreffende
uitgaande van een beleid tegen grondstof3 n voor het behoud en de bescherming van
n milieu in die landen.

derIandse economie
en de ontwikkelde kapitalistische landen en
is een concurrentiestrijd gaande, die crisisiselen oproept en erdoor wordt versterkt.—
periode van vermindering van handelsbengen nemen de tendensen tot afscherming

Lwikkeling is ongunstig voor kleinere landen,
jzonder ook voor ons land. De Nederlandse
ie is sterk gespecialiseerd op internationale
en als handel, vervoer, havenactiviteiten,
)rodukten, verwerking van grondstoffen en
an agrarische produkten en is daardoor af-

hankelijk van en gebaat bij open en alzijdige internationale economische betrekkingen. Tegelijkertijd
echter worden bij uitstek de internationale economische betrekkingen van ons land gedomineerd door
een aantal zeer machtige concerns.
De expansie van de multinationale concerns bracht
een eenzijdige specialisatie teweeg, die de Nederlandse economie meer kwetsbaar heeft gemaakt
voor crisisverschijnselen.
De oprichting van de EG diende doelstellingen van
de multinationale concerns. De bevoogding die vanuit de EG plaatsvindt op vele terreinen van de economische en financiële politiek, leidde tot een afbrokkeling van de macht van nationale regeringen en parlementen en 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 verwaarloosd en weggedrukt.
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 ook gunstige
richtlijnen tot stand gekomen zoals op het gebied
van gelijke beloning van mannen en vrouwen en het
stakingsrecht.
-

3 Economische samenwerking op basis van
) soevereiniteit

De CPN streeft naar samenwerking van progressieve krachten over de grenzen heen om gemeenschappelijk 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 multinationals, strijd
voor arbeidstijdverkorting en optreden voor een gecoördineerde herstel- en stimuleringspolitiek, en
strijd voor een gemeenschappelijk progressief
milieubeleid.
De CPN is voorstander van economische samenwerking op basis van gelijkheid en soevereiniteit.
4 Handel met socialistische landen

5 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
handelsbetrekkingen.
Het is tevens van belang voor vermindering van de
internationale spanningen en gaat in tegen het opsluiten in blokken.
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5 EG
De huidige EG-politiek vormt een barrière voor
de ontwikkeling van een fundamentele aanpak van
de economische crisis. De heersende EG-politiek is
juist gericht op onderontwikkeling van bepaalde Ianden en regio's en op versterkte uitbuiting van derde
wereldianden.
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 geschaad,
het midden- en kleinbedrijf wordt getroffen en die
haaks staan op de door ons gewenste democratische besluitvorming over de nationale economische
ontwikkeling.
Progressieve krachten zullen zich gezamenlijk moeten irzetten voor een koersverandering wat betreft
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
garandeert;
economieën van de lidstaten minder afhankelijk
maakt van de Verenigde Staten en van de invloeden
van het daar gevoerde beleid;
gericht is op het verbeteren van de economische
betrekkingen met landen van de Comecon;
gericht is op het tot standbrengen van betrekkingen met ontwikkelingslanden op basis van gelijkwaardigheid;
gericht is op het bestrijden van grensoverschrijdende natuur- en milieuproblemen;
de macht van multinationale ondernemingen aan
banden legt door maatregelen en gedragsregels van
dwingende aard.

5.)
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-
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6 Multinationale ondernemingen
Van essentieel belang is het veroveren van effectieve democratische controle op het opereren van de
multinationale ondernemingen, die zich binnen de
huidige verhoudingen in hoge mate kunnen onttrekken aan elke verantwoordingsplicht tegenover zowel
de vakbeweging en werknemers als tegenover het
nationale belang. Een dergelijke controle en beinvloeding 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 wereld ten
overstaan van deze economische giganten te versterken. De informatieplicht van deze ondernemingen, ook die welke onder buitenlands beheer vallen,

5J

moet worden uitgebreid. Medebeslissi
meer zeggenschap van de werkers in deze
mingen moet gegarandeerd worden; de I
de belangen van de werkers zijn een onmi
tor in het te ontwikkelen industriebeleid.
mingen waarin de staat een belangrijk
heeft, moeten hierin een voorbeeldrol vers
CPN acht internationaal gecoördineerd vaki
treden op dit terrein dringend noodzakelijk

Internationale solidariteit en samenwe

U De CPN is solidair met de strijd tegen oi

king en uitbuiting waar ook ter wereld. Zij
dat kader naar uitwisseling van ervaringen
ten en naar nieuwe vormen van internati
menwerking die gekenmerkt worden do
ning van de autonomie van partijen, doc
voor de noodzakelijke diversiteit in denken
len en door een open houding ten opzich'
een nauwe band met eisen, initiatieven en
ven vanuit autonome sociale bewegingen
beschouwt zich als deel van een wereidwij
ging van progressieve krachten die streven
de, socialisme en democratie.
Nieuwe vormen van internationale same
tekenen zich af van krachten, die strijd teg
drukking en uitbuiting verbinden met strijd
mocratie en die strijd voor zelfbeschikking
met strijd voor een internationale ordenin
richt is op het garanderen van vrijheid en'
van alle volkeren en de bewapeningswedl
te keren.
In het verlengde van haar coalitiepolitiek
land streeft de CPN naar een nieuw so
internationalisme. Daarin kunnen verstarde
scheidslijnen binnen de arbeidersbewegin
overbrugd en dienen nieuwe progressieve
krachten en democratische bewegingen a
bare deelgenoot hun plaats te kunnen vin(
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ssentieel belang is het veroveren van effecocratische controle op het opereren van de
)nale ondernemingen, die zich binnen de
erhoudingen in hoge mate kunnen onttrekIke verantwoord ingspl icht tegenover zowel
weging en werknemers als tegenover het
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)Sitie van landen van de derde wereld ten
van deze economische giganten te ver)e informatieplicht van deze onderneminclie welke onder buitenlands beheer vallen,

moet worden uitgebreid. Medebeslissingsrecht,
meer zeggenschap van de werkers in deze ondernemingen moet gegarandeerd worden; de kennis en
de belangen van de werkers zijn een onmisbare factor in het te ontwikkelen industriebeleid. Ondernemingen waarin de staat een belangrijke invloed
heeft, moeten hierin een voorbeeldrol vervullen. De
CPN acht internationaal gecoördineerd vakbondsoptreden op dit terrein dringend noodzakelijk.

Internationale solidariteit en samenwerking

6 De CPN is solidair met de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting waar ook ter wereld. Zij streeft in
dat kader naar uitwisseling van ervaringen en inzichten en naar nieuwe vormen van internationale samenwerking die gekenmerkt worden door erkenning van de autonomie van partijen, door respect
voor de noodzakelijke diversiteit in denken en handelen en door een open houding ten opzichte van en
een nauwe band met eisen, initiatieven en alternatieven vanuit autonome sociale bewegingen. De CPN
beschouwt zich als deel van een wereldwijde beweging van progressieve krachten die streven naar vrede, socialisme en democratie.
Nieuwe vormen van internationale samenwerking
tekenen zich af van krachten, die strijd tegen onderdrukking en uitbuiting verbinden met strijd voor democratie en die strijd voor zelfbeschikking verbinden
met strijd voor een internationale ordening die gericht is op het garanderen van vrijheid en veiligheid
van alle volkeren en de bewapeningswedloop weet
te keren.
In het verlengde van haar coalitiepolitiek in eigen
land streeft de CPN naar een nieuw socialistisch
internationalisme. Daarin kunnen verstarde politieke
scheidslijnen binnen de arbeidersbeweging worden
overbrugd en dienen nieuwe progressieve politieke
krachten en democratische bewegingen als onmisbare deelgenoot hun plaats te kunnen vinden.
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I Uitgangspunt

De huidige machts- en eigendomsverho
in Nederland zijn strijdig met een zelfstanc
plooiing van mensen in hun leef- en werksil
met een democratische bepaling van de ir
van de maatschappij op economisch, soci
tiek en cultureel gebied.
Tegelijk onderkent de CPN dat ook strijd var
het bestaan van deze verhoudingen aanvecl
stempel drukt op de inhoud en vormgevin
maatschappij waarin wij leven. Een reeks va
cratische verworvenheden zijn evenzeer
kend geworden voor onze maatschappij.
De CPN heeft daar zelf aan bijgedragen en
haar optreden bij aan: vernieuwend en ver
heden verdedigend.

-

Diversiteit van maatschappelijke
tegenstellingen
De kapitalistische verhoudingen in ons land
overwegend bepaald door een produktiev
gebaseerd is op particulier eigendom van
van produktiemiddelen. De kapitalistische p
is daarbij gericht op zo hoog mogelijke wir
basis van de uitbuiting van degenen die sic
schikken over hun arbeidskracht. In periode5
sis komen de klassentegenstellingen en de c
cratische willekeur, die eigen zijn aan dit ste
te schrijnender naar voren.
De maatschappelijke verhoudingen worden
kenmerkt door een vèrgaand verstoorde rel
sen mens en natuur als gevolg van verspil
grondstoffen en energiebronnen, milieuvE
en gevaarlijke ontwikkelingen op het geb
atoomenergie en chemie.
Gigantische tegenstellingen tussen industri
wikkelde en onontwikkelde gebieden bep
wereldbeeld. Tegenover de kapitalistische
ing en geforceerde consumptie-industrie s
moede, gebrek en honger. Dit werkt sterk dc
Nederlandse verhoudingen. Verschillen tu
verse etnische en culturele groepen gaan I
met onderdrukking en discriminatie op gr

L
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I Uitgangspunt

De huidige machts- en eigendomsverhoudingen
in Nederland zijn strijdig met een zelfstandige ontplooiing van mensen in hun leef- en werksituatie en
met een democratische bepaling van de inrichting
van de maatschappij op economisch, sociaal, politiek en cultureel gebied.
Tegelijk onderkent de CPN dat ook strijd van hen die
het bestaan van deze verhoudingen aanvechten een
stempel drukt op de inhoud en vormgeving van de
maatschappij waarin wij leven. Een reeks van democratische verworvenheden zijn evenzeer kenmerkend geworden voor onze maatschappij.
De CPN heeft daar zelf aan bijgedragen en sluit er in
haar optreden bij aan: vernieuwend en verworvenheden verdedigend.

2

Diversiteit van maatschappelijke
tegenstellingen

De kapitalistische verhoudingen in ons land worden
overwegend bepaald door een produktiewijze die
gebaseerd is op particulier eigendom van beheer
van produktiemiddelen. De kapitalistische produktie
is daarbij gericht op zo hoog mogelijke winsten op
basis van de uitbuiting van degenen die slechts beschikken over hun arbeidskracht. In periodes van crisis komen de klassentegenstellingen 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 tussen mens en natuur als gevolg van verspilling van
grondstoffen en energiebronnen, milieuvervuiling
en gevaarlijke ontwikkelingen op het gebied van
atoomenergie en chemie.
Gigantische tegenstellingen tussen industrieel ontwikkelde en onontwikkelde gebieden bepalen het
wereldbeeld. Tegenover de kapitalistische verspilling en geforceerde consumptie-industrie staan armoede, gebrek en honger. Dit werkt sterk door in de
Nederlandse verhoudingen. Verschillen tussen diverse etnische en culturele groepen gaan gepaard
met onderdrukking en discriminatie op grond van
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huidskleur of land van herkomst.
De maatschappelijke verhoudingen worden eveneens gekenmerkt door onderdrukking van vrouwen,
potten en flikkers. Deze onderdrukking en de vanzelfsprekendheid waarmee heteroseksualiteit als norm
wordt gesteld, niet alleen voor het vormgeven van
liefde en intimiteit, maar ook in het hele verdere
maatschappelijke leven, vinden hun uitdrukking in
een discriminerende seksegebonden arbeidsdeling
en in onderdrukking op het gebied van de
seksualiteit,
De CPN gaat bij haar optreden uit van het bestaan
van deze maatschappelijke tegenstellingen en onderkent zowel onderlinge verwevenheid als de afzonderlijke dynamiek van deze tegenstellingen.

Diversiteit van strijdterreinen

3J 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 geboekt: sociale en politieke rechten werden verworven.
Van grote betekenis is daarbij de aaneensluiting van
vrouwen en mannen voor verdediging van hun belangen in de vakbeweging. De historische en actuele
ervaring leert, dat het breken van de kapitalistische
beschikkingsmacht over de produktiemiddelen niet
automatisch leidt toi opheffing van onderdrukking
op andere gebieden.
Uiteenlopende maatschappelijke bewegingen strijden tegen specifieke verhoudingen van ongelijkheid
en afhankelijkheid, die hoewel onderling verweven,
niet tot elkaar te herleiden zijn. Deze bewegingen
vechten deze maatschappelijke verhoudingen aan,
maken door hun actief optreden tegenstellingen
zichtbaar en hebben geleid tot vernieuwende doorbraken in opvattingen en praktijken in ons land.
De CPN steltzichten doel ertoe bij te dragen dat strijd
voor vrede, voor vrouwenbevrijding, voor politieke
democratie, voor een leefbare aarde en voor gelijkwaardigheid van diverse ethnische-culturele groepen verbonden wordt met het perspectief van en de
strijd voor opheffing van de klassentegenstellingen,
voor een socialistische maatschappij.
Daarbij is ze er zich van bewust dat er een indirect
verband bestaat tussen de strijd op al deze gebieden.
De CPN erkent deze veelzijdigheid, ziet ze als een verrijking van de strijd voor socialisme en verwerpt elke
hierarchische rangschikking van bewegingen.
Zij gaat uit van de betekenis van de onderling sa-

menhangende strijdterreinen en van de eigE
miek die bewegingen ontwikkelen. Zij pro
verbindingen tussen bewegingen en tussen
reinen te verhelderen en probeert politieke c
stemming te bereiken om nieuwe vormen
mogelijk te maken.

Breken met kapitalistische structuren
Het economische systeem van het kap
met zijn winststreven, vrije marktwerking en
rentie, onttrekt wezenlijke bestanddelen van
staan aan democratische controle, zeggens
besluitvorming. Het kapitalistische systeE
loonafhankelijkheid behelst autoritaire
schapsverhoudingen.
Scherpe concurrentiestrijd heeft geleid tot '
van concerns met grote, veelal grensoversc
de macht. Mogelijkheden, die de ontwikkel
wetenschap en techniek biedt voor menseli
plooiing zijn verworden tot middelen ter ex
van arbeid en hefbomen voor financiële en I
concentratie.
De Nederlandse economie wordt gedomineE
enkele zeer grote multinationale ondernemir
door het financierskapitaal. Deze machtscoi
ties zijn in hoge mate verstrengeld met die v
re imperialistische landen, hetgeen leidt tol
mijning van de nationale zelfstandigheid '
land en tot tegenstellingen en ongelijkmati
wikkelingen in de Nederlandse economie ze
De in Nederland aanwezige bodemschatten,
logische kennis en vakbekwaamheid zijn
bruikt voor een veelzijdige economische or
ling die gericht is op de behoeften van de be
Dit heeft in de afgelopen decennia geleid tol
mische groei, die gepaard is gegaan met eer
ring van de relatie tussen mensen natuur en
gionale onderontwikkeling. Daarna ging si
van die groei gepaard met massale uitstoot
beidskrachten uit het kapitalistische arbeith
met bestaansonzekerheid voor steeds groter
kingsgroepen, achteruitgang van de kwaliteil
arbeid, vernietiging van vakbekwaamheid er
en aantasting van het levenspeil. Ook heeft d
wikkeling ernstige gevolgen gehad voor het r
en kleinbedrijf. Enerzijds heeft de door de o
aangewakkerde inflatie de kosten voor dezE
ven verhoogd. Anderzijds zijn veel van dezE
ven steeds afhankelijker van grote concerns
den.
De crisis in de kapitalistische ontwikkeling ver
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criminerende seksegebonden arbeidsdeling
onderdrukking op het gebied van de
liteit.
J gaat bij haar optreden uit van het bestaan
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t uit van de betekenis van de onderling sa-

menhangende strijdterreinen en van de eigen dynamiek die bewegingen ontwikkelen. Zij probeert de
verbindingen tussen bewegingen en tussen strijdterreinen te verhelderen en probeert politieke overeenstemming te bereiken om nieuwe vormen van actie
mogelijk te maken.

Breken met kapitalistische structuren

4 Het economische systeem van het kapitalisme
met zijn winststreven, vrije marktwerking en concurrentie, onttrekt wezenlijke bestanddelen van het bestaan aan democratische controle, zeggenschap en
besluitvorming. Het kapitalistische systeem van
loonafhankelijkheid behelst autoritaire zeggenschapsverhoudingen.
Scherpe concurrentiestrijd heeft geleid tot vorming
van concerns met grote, veelal grensoverschrijdende macht. Mogelijkheden, die de ontwikkeling van
wetenschap en techniek biedt voor menselijke ontplooiing zijn verworden tot middelen ter exploitatie
van arbeid en hefbomen voor financiële en machtsconcentratie.
De Nederlandse economie wordt gedomineerd door
enkele zeer grote multinationale ondernemingen en
door het financierskapitaal. Deze machtsconcentraties zijn in hoge mate verstrengeld met die van andere imperialistische landen, hetgeen leidt tot ondermijning van de nationale zelfstandigheid van ons
land en tot tegenstellingen en ongelijkmatige ontwikkelingen in de Nederlandse economie zelf.
De in Nederland aanwezige bodemschatten, technologische kennis en vakbekwaamheid zijn niet gebruikt voor een veelzijdige economische ontwikkeling die gericht is op de behoeften van de 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 en met regionale onderontwikkeling. Daarna ging stagnatie
van die groei gepaard met massale uitstoot van arbeidskrachten uit het kapitalistische arbeidsproces,
met bestaansonzekerheid voor steeds grotere bevolkingsgroepen, achteruitgang van de kwaliteit van de
arbeid, vernietiging van vakbekwaamheid en kennis
en aantasting van het levenspeil. Ook heeft deze ontwikkeling ernstige gevolgen gehad voor het middenen kleinbedrijf. Enerzijds heeft de door de concerns
aangewakkerde inflatie de kosten voor deze bedrijven verhoogd. Anderzijds zijn veel van deze bedrijven steeds afhankelijker van grote concerns geworden.
De crisis in de kapitalistische ontwikkeling verscherpt
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de tegenstellingen tussen loon- en uitkeringsafhankelijken en de kapitaalsbelangen Bovendien leidt deze crisis tot een ernstige aantasting van de inkomens
van kleine zelfstandigen. Waar deze inkomens worden beschermd door de overheid, zoals in de landen tuinbouw, komt die bescherming zwaar onder
druk te staan.
Een steeds groter deel van de bevolking heeft belang
bij een andere economische ontwikkeling. Anti-kapitalistische structuurveranderingen zijn noodzakelijk,
waarbij de macht van de banken en de grote concerns afgebroken wordt. De noodzaak van het breken met de kapitalistische structuren vloeit voort uit
het onvermogen om bij de handhaving daarvan oplossingen te bieden voor de immens grote vraagstukken waarvoor de mensheid staat. Het kapitalistische stelsel is niet in staat de produktieve vermogens
van menselijke arbeid en materiële aard te benutten
voor blijvende welvaart, zinvolle werkgelegenheid
en sociale zekerheid, en een eind te maken aan de
verspilling van grondstoffen en vervuiling van het
milieu. Daarvoor is socialisme noodzakelijk.

Verdediging en uitbreiding sociale rechten

5J Evenals andere hoogontwikkelde kapitalistische
landen is de staat in de Nederlandse maatschappij
een steeds grotere rol gaan spelen in het economisch
leven. In de langdurige economische groei tot in de
eerste helft van de jaren zeventig heeft de staat een
belangrijke rol gespeeld waar het erom ging een
snelle technische ontwikkeling, intensief gebruik van
arbeid en opvoering van produktiviteit 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 of tenminste het
dempen van de effecten daarvan ter bescherming
van de winsten.
In deze periode van hoogconjunctuur en extreem
hoge winsten werden onder druk van de arbeidersbeweging en andere sociale en democratiseringsbewegingen belangrijke sociale en culturele verbeteringen afgedwongen. Een stelsel van
zij het onvolcollectieve verzekeringen en sociale zedoende
kerheid werd tot stand gebracht.
Het labiele en tegenstrijdige karakter van de kapitalistische 'verzorgingsstaat' komt duidelijk naar voren in
de huidige crisis in het kapitalisme. Onder invloed
van de crisis wordt een politiek gevoerd, die gericht
is op afbraak van de 'verzorgingsstaat', ontmanteling
-

van overheidscontrole op ondernemingen,
tratie van overheidssteun op centrale 'k
door multinationals gedomineerde sectorer
sering van overheidsdiensten en beperk
rechten en verworvenheden van de arbeid(
en andere niet tot de bezittende klasse be
groepen.
Deze politiek roept een verscherping op van
aanwezige tegenstellingen.
De CPN wil daar een politiek tegenover st
uitgaat van een fundamentele omwentelinl
economische machtsverhoudingen en geb
op vernieuwing en verbetering van het stE
sociale en collectieve voorzieningen, uitgaa
wat verworven is en met doorbreking van
nerende regels.

Complexe samenstelling arbeiderskiassi
De arbeidersklasse is met het industriël
lisme gevormd en heeft zich met de groei
uitgebreid. Een groeiend deel van de bevol
schikt niet over moderne produktiemiddel(
gedwongen de arbeidskracht te verkopen,
menstelling van de arbeidersklasse is sten
derd en uiterst complex geworden.

6

Er is sprake van diversiteit, die te maken heel
aard van de te verrichten produktieve en r€
tieve arbeid, met de plaats die de werkgev
stantie binnen het huidige kapitalisme innee
nopolies in industrie, handel- en bankwezen,
here ondernemers, overheid en semi-overhe
de toegenomen werkloosheid.
De werkloosheid verscherpt de verschillen
hen die betaalde arbeid verrichten en diegc
dat niet doen. Deze laatste groep is niet hon
maar bestaat uit mensen met versc
levensperspectieven.
De bestaande arbeidsverdeling tussen mar
vrouwen en de aanwezigheid van honderc
den arbeiders in ons land uit andere landen
de verscheidenheid extra gecompliceerd.—
Door haar positie in het produktieproces e
economische machtsverhoudingen speelt d
dersklasse in haar brede samenstelling naar
ning van de CPN een essentiële rol bij maatsi
verandering. Deze brede samenstelling ste
aan strategieën en organisaties die rekening
met de onderscheiden posities die binnen er
het produktieproces worden ingenomen.
De verandering in samenstelling van de loo
kelijke bevolking ging gepaard met ontplooi

jenstellingen tussen loon- en uitkeringsafhann en de kapitaalsbelangen Bovendien leidt deis tot een ernstige aantasting van de inkomens
eine zelfstandigen. Waar deze inkomens woreschermd door de overheid, zoals in de landnbouw, komt die bescherming zwaar onder
e staan.
:eeds groter deel van de bevolking heeft belang
1andere economische ontwikkeling. Anti-kapiche structuurveranderingen zijn noodzakelijk,
)ij de macht van de banken en de grote conafgebroken wordt. De noodzaak van het breret de kapitalistische structuren vloeit voort uit
ivermogen om bij de handhaving daarvan opgen te bieden voor de immens grote vraagn waarvoor de mensheid staat. Het kapitalisti;telsel is niet in staat de produktieve vermogens
ienselijke arbeid en materiële aard te benutten
blijvende welvaart, zinvolle werkgelegenheid
ciale zekerheid, en een eind te maken aan de
illing van grondstoffen en vervuiling van het
Daarvoor is socialisme noodzakelijk.
.

rdediging en uitbreiding sociale rechten

enals andere hoogontwikkelde kapitalistische
n is de staat in de Nederlandse maatschappij
eeds grotere rol gaan spelen in het economisch
In de langdurige economische groei tot in de
helft van de jaren zeventig heeft de staat een
grijke rol gespeeld waar het erom ging een
technische ontwikkeling, intensief gebruik van
I en opvoering van produktiviteit mogelijk te
n, mede door regulering van concentratie- en
lisatieprocessen. Daarnaast was dit staatsinn in het economische leven vooral gericht op
)veel mogelijk voorkomen van crisis in de pron van kapitaalsaccumulatie of tenminste het
en van de effecten daarvan ter bescherming
Ie winsten.
ze periode van hoogconjunctuur en extreem
winsten werden onder druk van de arbeidersging en andere sociale en democratiseringsbeigen belangrijke sociale en culturele verbeterinzij het onvolfgedwongen. Een stelsel van
collectieve verzekeringen en sociale zede
id werd tot stand gebracht.
bieIe en tegenstrijdige karakter van de kapitalis'verzorgingsstaat' komt duidelijk naar voren in
.Adige crisis in het kapitalisme. Onder invloed
le crisis wordt een politiek gevoerd, die gericht
afbraak van de 'verzorgingsstaat', ontmanteling
-

-

van overheidscontrole op ondernemingen, concentratie van overheidssteun op centrale 'kansrijke',
door multinationals gedomineerde sectoren, privatisering van overheidsdiensten en beperking van
rechten en verworvenheden van de arbeidersklasse
en andere niet tot de bezittende klasse behorende
groepen.
Deze politiek roept een verscherping op van de reeds
aanwezige tegenstellingen.
De CPN wil daar een politiek tegenover stellen, die
uitgaat van een fundamentele omwenteling van de
economische machtsverhoudingen en gebaseerd is
op vernieuwing en verbetering van het stelsel van
sociale en collectieve voorzieningen, uitgaande van
wat verworven is en met doorbreking van discriminerende regels.

Complexe samenstelling arbeidersklasse

6 De arbeidersklasse is met het industriële kapitalisme gevormd en heeft zich met de groei daarvan
uitgebreid. Een groeiend deel van de bevolking beschikt niet over moderne produktiemiddelen en is
gedwongen de arbeidskracht te verkopen. De samenstelling van de arbeidersklasse is sterk veranderd en uiterst complex geworden.
Er is sprake van diversiteit, die te maken heeft met de
aard van de te verrichten produktieve en reproduktieve arbeid, met de plaats die de werkgevende instantie binnen het huidige kapitalisme inneemt (monopolies in industrie, handel- en bankwezen, particuliere ondernemers, overheid en semi-overheid), met
de toegenomen werkloosheid.
De werkloosheid verscherpt de verschillen tussen
hen die betaalde arbeid verrichten en diegenen die
dat niet doen. Deze laatste groep is niet homogeen,
maar bestaat uit mensen met verschillende
levensperspectieven.
De bestaande arbeidsverdeling tussen mannen en
vrouwen en de aanwezigheid van honderdduizenden arbeiders in ons land uit andere landen maken
de verscheidenheid extra gecompliceerd.
Door haar positie in het produktieproces en in de
economische machtsverhoudingen speelt de arbeidersklasse in haar brede samenstelling naar de mefling van de CPN een essentiële rol bij maatschappijverandering. Deze brede samenstelling stelt eisen
aan strategieën en organisaties die rekening houden
met de onderscheiden posities die binnen en buiten
het produktieproces worden ingenomen.
De verandering in samenstelling van de loonafhankelijke bevolking ging gepaard met ontplooiing van
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de strijd over veel bredere terreinen: de strijd om het
levenspeil en zeggenschap over de arbeidsverhoudingen bestrijkt terreinen van onderwijs, gezondheidszorg, wetenschappelijke en culturele gebieden.
Deze brede ontplooiing van actie, de versterking van
de eenheid in de vakbeweging, de ontzuiling en de
loonnivellering hebben ertoe bijgedragen dat de
maatschappelijke afstand tussen de diverse groepen
loonafhankelijken de laatste decennia is verminderd.
De CPN stelt zich ten doel om het uitspelen van de
verschillende groepen loon- en uitkeringsafhankelijken tegenover elkaar te verhinderen. Zij breidt dit uit
tot categorieën zelfstandigen die qua inkomen en arbeidssituatie met loon- en uitkeringsafhankelijken
vergelijkbaar zijn. Zij stelt zich ten doel om uitgaande
van de gemeenschappelijke belangen en verlangens
van al deze groepen, waar mogelijk in bondgenootschap met andere niet-monopolistische groepen,
een ontwikkeling naar een fundamenteel andere
maatschappelijke orde tot stand te brengen. Een
maatschappelijke orde, die niet beheerst wordt door
de kapitalistische winstzucht, niet gebaseerd is op
seksistische en racistische onderdrukkingsverhoudingen en is gericht op verbetering van de relatie
mens-natuur.
Om een hechtere samenwerking te ontwikkelen in
de strijd van verschillende delen van de loonafhankelijke bevolking, streeft de CPN naar onderlinge uitwisseling en verwerking van strijdervaringen om zodoende bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van inzicht in de eigen positie van de diverse groeperingen en van het bewustzijn van de noodzaak van
gemeenschappelijk optreden voor maatschappijverandering en vernieuwing in progressieve zin.

7I

Voor een mens- en milieuvriendelijke
technologie

De Nederlandse maatschappij ontwikkelt zich in een
omgeving, die al zeer lang sporen draagt van menselijk ingrijpen. De vorm van het landschap, de aanwezige en afwezige diersoorten en vegetatie, het is
alles in hoge mate produkt van intensieve menselijke
bemoeienis. In toenemende mate is sprake van ernstige verstoring in de verhouding tussen mens en
natuur.
De ongebreidelde ontwikkeling van de industrie
heeft, met name onder kapitalistische verhoudingen,
geleid tot vernietiging van het natuurlijk milieu, uitputting van grondstoffen, vergiftiging van land, water en lucht en aantasting van de menselijke gezondheid. De verstoring van de relatie mens-natuur is van

een zodanige omvang dat deze een reële b
vormt voor een menselijk en menswaardi
nu en voor toekomstige generaties. Bewegi
richt op milieubescherming hebben een be
bijdrage geleverd bij de bewustwording
gevaren. In ons land heeft hun optreden st
dragen aan het verzet tegen het gebruik
energie en aan een beginnende ontwikk
milieubeschermende wetgeving. De CPN o
de verwevenheid van milieuproblemen me
talistische produ ktiewijze. Tegelijk realisee
dat deze problemen niet onmiddellijk oplo
door het breken van de kapitalistische proc
houdingen.
In die geest keert de CPN zich tegen het gel
kernenergie en treedt op voor een ontwikk
de produktiekrachten die gekenmerkt we
een verantwoord gebruik van grondstoffen
gie, een verantwoorde verwerking van af'
en niet-schadelijkheid voor milieu en gezor

8

Tegen culturele overheersing en achter

De expansie van het kapitalisme heeft
een situatie waarin de snelle industriële en 1
gische ontwikkeling in een klein deel van d
hand in hand gaat met de onderontwikkeli
systematische uitbuiting van miljoenen m
internationale verhoudingen treedt dit op a
van koloniale en neo-koloniale uitbuiting e
drukking, maar ook binnen hoog-geïndustri
landen en delen van de wereld tekent zich e
Iijkmatige ontwikkeling af, die gekenmer
door achtergestelde posities van verschill
gio's. De jacht op grondstoffen, goedkope
krachten en afzetgebieden vanuit hoogonl
kapitalistische centra gaat gepaard met het c
van de 'blanke Westerse cultuur'; dat wil ze
culturele onderdrukking en onderschikkin
een benadering van culturele en raciale vers
termen van superioriteit en inferioriteit.
Dit proces met zijn eeuwenlange voorgesc
uit zich in hardnekkige vooroordelen, intole
discriminatie op grond van huidskleur en
herkomst.
De CPN onderkent dat dergelijke verschijns
automatisch met de opheffing van het kal
tot het verleden behoren. Dat heeft conse
voor de strijd die er tegen wordt gevoerd. V
her zijn er progressieve mensen geweest,
me hebben aangevochten vanuit het inzic
verziekende uitwerking hiervan op de m

-

dover veel bredere terreinen: de strijd om het
peil en zeggenschap over de arbeidsverhoubestrijkt terreinen van onderwijs, gezondDrg, wetenschappelijke en culturele gebieden.
rede ontplooiing van actie, de versterking van
theid in de vakbeweging, de ontzuiling en de
vellering hebben ertoe bijgedragen dat de
happelijke afstand tussen de diverse groepen
hankelijken de laatste decennia is verminderd.
N stelt zich ten doel om het uitspelen van de
illende groepen loon- en uitkeringsafhankeliienover elkaar te verhinderen. Zij breidt dit uit
gorieën zelfstandigen die qua inkomen en arituatie met loon- en uitkeringsafhankelijken
ijkbaar zijn. Zij stelt zich ten doel om uitgaande
gemeenschappelijke belangen en verlangens
deze groepen, waar mogelijk in bondgenootmet andere niet-monopolistische groepen,
ntwikkeling naar een fundamenteel andere
chappelijke orde tot stand te brengen. Een
chappelijke orde, die niet beheerst wordt door
italistische winstzucht, niet gebaseerd is op
tische en racistische onderdrukkingsverhOuen is gericht op verbetering van de relatie
-natuur.
an hechtere samenwerking te ontwikkelen in
ijd van verschillende delen van de loonafhanbevolking, streeft de CPN naar onderlinge uiting en verwerking van strijdervaringen om zole bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
zicht in de eigen positie van de diverse groepei en van het bewustzijn van de noodzaak van
enschappelijk optreden voor maatschappijvering en vernieuwing in progressieve zin.
-

or een mens- en milieuvriendelijke
hnologie
derlandse maatschappij ontwikkelt zich in een
ving, die al zeer lang sporen draagt van menngrijpen. De vorm van het landschap, de aane en afwezige diersoorten en vegetatie, het is
ihoge mate produkt van intensieve menselijke
eienis. In toenemende mate is sprake van em verstoring in de verhouding tussen mens en

ngebreidelde ontwikkeling van de industrie
met name onder kapitalistische verhoudingen,
I tot vernietiging van het natuurlijk milieu, uitg van grondstoffen, vergiftiging van land, walucht en aantasting van de menselijke gezondDe verstoring van de relatie mens-natuur is van

een zodanige omvang dat deze een reële bedreiging
vormt voor een menselijk en menswaardig bestaan
nu en voor toekomstige generaties. Bewegingen gericht op milieubescherming hebben een beslissende
bijdrage geleverd bij de bewustwording van deze
gevaren. In ons land heeft hun optreden sterk bijgedragen aan het verzet tegen het gebruik van kernenergie en aan een beginnende ontwikkeling van
milieubeschermende wetgeving. De CPN onderkent
de verwevenheid van milieuproblemen met de kapitalistische produktiewijze. Tegelijk realiseert zij zich
dat deze problemen niet onmiddellijk oplosbaar zijn
door het breken van de kapitalistische produktieverhoudingen.
In die geest keert de CPN zich tegen het gebruik van
kernenergie en treedt op voor een ontwikkeling van
de produktiekrachten die gekenmerkt wordt door
een verantwoord gebruik van grondstoffen en energie, een verantwoorde verwerking van afvalstoffen
en niet-schadelijkheid voor milieu en gezondheid.—

o

Tegen culturele overheersing en achterstelling
De expansie van het kapitalisme heeft geleid tot
een situatie waarin de snelle industriële en technologische ontwikkeling in een klein deel van de wereld
hand in hand gaat met de onderontwikkeling en de
systematische uitbuiting van miljoenen mensen. In
internationale verhoudingen treedt dit op als gevolg
van koloniale en neo-koloniale uitbuiting en onderdrukking, maar ook binnen hoog-geïndustrialiseerde
landen en delen van de wereld tekent zich een ongelijkmatige ontwikkeling af, die gekenmerkt wordt
door achtergestelde posities van verschillende regio's. De jacht op grondstoffen, goedkope arbeidskrachten en afzetgebieden vanuit hoogontwikkelde
kapitalistische centra gaat gepaard met het opleggen
van de 'blanke Westerse cultuur'; dat wil zeggen met
culturele onderdrukking en onderschikking vanuit
een benadering van culturele en raciale verschillen in
termen van superioriteit en inferioriteit.
Dit proces met zijn eeuwenlange voorgeschiedenis
uit zich in hardnekkige vooroordelen, intolerantie en
discriminatie op grond van huidskleur en gebiedsherkomst.
De CPN onderkent dat dergelijke verschijnselen niet
automatisch met de opheffing van het kapitalisme
tot het verleden behoren. Dat heeft consequenties
voor de strijd die er tegen wordt gevoerd. Van oudsher zijn er progressieve mensen geweest, die racisme hebben aangevochten vanuit het inzicht in de
verziekende uitwerking hiervan op de menselijke
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verhoudingen en vanuit het besef, dat geen volk vrij
kan zijn dat andere volkeren onderdrukt. De solidariteit met de strijd van het Indonesische volk is hiervan
een voorbeeld.
De strijd kreeg nieuwe dimensie en kwaliteit toen de
volken in de koloniale gebieden, zich bewust wordend van eigen kracht en waarde, de strijd aanbonden met hun overheersers voor bevrijding, en daarin
inspirerende overwinningen behaalden. Ook in ons
land ontwikkelden zich tegenkrachten voor het doorbreken van Westerse superioriteitswaan, tot uiting
komend in brede solidariteitsbewegingen met de
bevrijdingsstrijd van onderdrukte volken.
Ook de ervaringen in eigen land in de strijd tegen de
fascistische overheersing en in de strijd tegen discriminatie op grond van huidskleur of herkomst hebben bijgedragen tot veranderingen in denken.
De ervaring leert dat in het bijzonder in tijden van crisis waakzaamheid geboden is en een versterkte inzet
is vereist van progressieve krachten voor:
bestrijding van politiek georganiseerd racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat;
bestrijding van sociale achterstelling en discriminatie van etnisch-culturele minderheden;
bestrijding van racistische vooroordelen en het
aanwakkeren daarvan.
De CPN treedt daar actief voor op. Zij stelt vast dat
het karakter van de Nederlandse samenleving wordt
bepaald door het naast en met elkaar leven van
mensen met verschillende etnisch-culturele en/of nationale achtergronden en zet zich geheel in dit tot een
culturele verrijking te doen uitgroeien.
-

-

-

Opheffing seksentegensteflingen

9 De CPN gaat uit van het bestaan van seksentegenstellingen en tegenstellingen op het gebied van
seksualiteit, die niet van nature gegeven zijn, maar alles te maken hebben met de manier waarop maatschappelijk de verhoudingen tussen de seksen geregeld zijn en van biologische seksen maatschappelijke geslachten wordt gemaakt. De seksenverhoudingen hebben vorm gekregen in het gezin en in de positie van het gezin in de maatschappij.
De huidige maatschappelijke seksenverhoudingen
die patriarchaal en heteroseksueel van karakter zijn,
houden onderdrukking van vrouwen en homo's in
en leiden tot verschillende vormen van verzet.
De meerderheid van vrouwen levert arbeid en wordt
opgevoed tot het leveren van arbeid, die in dienst
staat van de produktie en reproduktie van mannelijke arbeidskracht: huishoudelijke arbeid, kinderver-

zorging en -opvoeding en verzorgende bero
voor het overige tot bezetting van bepaalde
tieplaatsen en als arbeidsreserveleger.
De overheersende verhouding waarin mai
vrouwen tot elkaar geplaatst worden staat
van de produktie en reproduktie van het bi
leven en van de produktie en reproduktie
beidskracht.
Het systeem maakt mannen en vrouwen o1
ke wijze onderling van elkaar afhanket
nomisch, emotioneel en seksueel. Het is o
send heteroseksueel. Verhoudingen tuss€
wen en verhoudingen tussen mannen, die
se tot de reproduktie van de maatschappeli
bijdragen, maar enkel seksueel en eroth
plaatst het buiten de normaliteit.
De erkenning van het bestaan van seksente
lingen en tegenstellingen op het gebied van
teit heeft consequenties voor de inzet, de st
ten, strategie en Organisatie van de CPN. De I
de strijd van feministen, potten en flikkers als
me revolutionaire factoren in het geheel va
dingsstrijd. Het opheffen van de genoemd
stellingen vereist radicale veranderingen. F
dan om:
het opheffen van de arbeidsdeling naa
welke arbeid het ook betreft. Hiervoor is in i
val nodig de vermaatschappelijking van de I
delijke arbeid en een andere organisatie var
deropvoeding en -verzorging;
loskoppeling van het biologisch en socia
derschap; dit ontslaat moeders van de bekl€
van de feitelijke alleenverantwoordelijkheid '
deren en geeft anderen de mogelijkheid bij
deropvoeding en -verzorging betrokken te zi
kinderen ontstaat hiermee de mogelijkheid
met meerdere volwassenen aan te gaan;het bevorderen van andere woon- en leE
lijkheden, zoals verschillend samengestelde
groepen. Dit betekent het bestrijden van de F'
de gezinsideologie;
zelfbeschikkingsrecht van een ieder over Ii
seksualiteit en vruchtbaarheid, dus uitbann
seksuele onderdrukking en geweld (tegen vr
potten en flikkers) zowel bij de wet als in on
vormen; het verbreken van de heteroseksue
en zijn insluitende en uitsluitende werking.
De CPN beschouwt de strijd van feministen
en flikkers als integraal deel van de strijd voc
lisme; een socialisme, dat aan de doelstellin(
hun strijd gestalte moet geven, en ruimt
scheppen voor zijn verdere ontplooiing.
-

-

-

-

-

udingen en vanuit het besef, dat geen volk vrij
n dat andere volkeren onderdrukt. De solidarit de strijd van het Indonesische volk is hiervan
)orbeeld.
jd kreeg nieuwe dimensie en kwaliteit toen de
in de koloniale gebieden, zich bewust worian eigen kracht en waarde, de strijd aanbonet hun overheersers voor bevrijding, en daarin
rende overwinningen behaalden. Ook in ons
ntwikkelden zich tegenkrachten voor het door-i van Westerse superioriteitswaan, tot uiting
id in brede solidariteitsbewegingen met de
ingsstrijd van onderdrukte volken.
e ervaringen in eigen land in de strijd tegen de
ische overheersing en in de strijd tegen discrie op grond van huidskleur of herkomst hebgedragen tot veranderingen in denken.
Iaring leert dat in het bijzonder in tijden van criakzaamheid geboden is en een versterkte inzet
ist van progressieve krachten voor:
trijding van politiek georganiseerd racisme, antisme en vreemdelingenhaat;
trijding van sociale achterstelling en discrimian etnisch-culturele minderheden;
trijding van racistische vooroordelen en het
kkeren daarvan.
N treedt daar actief voor op. Zij stelt vast dat
rakter van de Nederlandse samenleving wordt
Id door het naast en met elkaar leven van
n met verschillende etnisch-culturele en/of naachtergronden en zet zich geheel in dit tot een
le verrijking te doen uitgroeien.

heffing seksentegenstellingen
CPN gaat uit van het bestaan van seksenteIlingen en tegenstellingen op het gebied van
liteit, die niet van nature gegeven zijn, maar alnaken hebben met de manier waarop maatDelijk de verhoudingen tussen de seksen gerejn en van biologische seksen maatschappelijachten wordt gemaakt. De seksenverhoudinbben vorm gekregen in het gezin en in de porn het gezin in de maatschappij.
idige maatschappelijke seksenverhoudingen
triarchaal en heteroseksueel van karakter zijn,
n onderdrukking van vrouwen en homo's in
len tot verschillende vormen van verzet.
erderheid van vrouwen levert arbeid en wordt
oed tot het leveren van arbeid, die in dienst
'an de produktie en reproduktie van mannelijeidskracht: huishoudelijke arbeid, kinderver-

zorging en -opvoeding en verzorgende beroepen en
voor het overige tot bezetting van bepaalde produktieplaatsen en als arbeidsreserveleger.
De overheersende verhouding waarin mannen en
vrouwen tot elkaar geplaatst worden staat in dienst
van de produktie en reproduktie van het biologisch
leven en van de produktie en reproduktie van arbeidskracht.
Het systeem maakt mannen en vrouwen op ongelijke wijze onderling van elkaar afhankelijk, economisch, emotioneel en seksueel. Het is overheersend heteroseksueel. Verhoudingen tussen vrouwen en verhoudingen tussen mannen, die niet per
se tot de reproduktie van de maatschappelijke orde
bijdragen, maar enkel seksueel en erotisch zijn,
plaatst het buiten de normaliteit.
De erkenning van het bestaan van seksentegenstellingen en tegenstellingen op het gebied van seksualiteit heeft consequenties voor de inzet, de standpunten, strategie en organisatie van de CPN. De CPN ziet
de strijd van feministen, potten en flikkers als autonome revolutionaire factoren in het geheel van bevrijdingsstrijd. Het opheffen van de genoemde tegenstellingen vereist radicale veranderingen. Het gaat
dan om:
het opheffen van de arbeidsdeling naar sekse,
welke arbeid het ook betreft. Hiervoor is in ieder geval nodig de vermaatschappelijking van de huishoudelijke arbeid en een andere organisatie van de kinderopvoeding en -verzorging;
loskoppeling van het biologisch en sociale moederschap; dit ontslaat moeders van de beklemming
van de feitelijke alleenverantwoordelijkheid voor kinderen en geeft anderen de mogelijkheid bij de kinderopvoeding en -verzorging betrokken te zijn. Voor
kinderen ontstaat hiermee de mogelijkheid relaties
met meerdere volwassenen aan te gaan;
het bevorderen van andere woon- en leefmogelijkheden, zoals verschillend samengestelde woongroepen. Dit betekent het bestrijden van de heersende gezinsideologie;
zelfbeschikkingsrecht van een ieder over lichaam,
seksualiteit en vruchtbaarheid, dus uitbanning van
seksuele onderdrukking en geweld (tegen vrouwen,
potten en flikkers) zowel bij de wet als in omgangsvormen; het verbreken van de heteroseksuele norm
en zijn insluitende en uitsluitende werking.
De CPN beschouwt de strijd van feministen, potten
en flikkers als integraal deel van de strijd voor socialisme; een socialisme, dat aan de doelstellingen van
hun strijd gestalte moet geven en ruimte moet
scheppen voor zijn verdere ontplooiing.
-

-

-

-
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Politieke verhoudingen
I
I
Zowel het bestaan van structurele maatschappelijke tegenstellingen, als de daarmee verbonden
maatschappelijke strijd heeft een sterke doorwerking
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 aan bewegingen die hun politieke invloed doen gelden. Vooral
de laatste jaren zijn
onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen en onderdruk van massale bewegingen -verschuivingen zichtbaar zowel
binnen als 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. Processen
van 'ontzuiling', toegenomen maatschappelijke diversiteit en mobiliteit en onderkenning van nieuwe
eigentijdse vraagstukken komen tot uiting in partijvorming: wijziging in partijformaties en het ontstaan
van nieuwe partijen, die op 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 afgeronde levensbeschouwingen
of eenduidige belangenposities anderzijds. Parallel
hieraan, en onder invloed van bewegingen, ontwikkelde zich vanuit kerken een nieuwe, eigen bijdrage
aan het maatschappelijke en politieke leven.
Tegelijkertijd treden tendensen aan de dag, waarbij
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 maatschappij
belemmeren het democratisch functioneren. Een
groot aantal besluiten, die van levensbelang zijn
voor de bevolking zoals met betrekking tot milieu,
werkgelegenheid en kernenergie, zijn onttrokken aan
processen van politieke besluitvorming. Dat is ook
het geval met een belangrijk gedeelte van de bewapening, waarover de besluiten in de NAVO worden
genomen.
Vooral in tijden van crisis blijkt in alle scherpte het
ontbreken van doeltreffende democratische controle
en zeggenschap van het merendeel van de
bevolking.
De structurele crisis in het kapitalisme gaat samen
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 me-
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thodes en systemen te verhinderen.
De in ons land bestaande vormen van pc
mocratie en daarmee samenhangende
rechten zijn een belangrijke verworvenhc
renlange strijd, waaraan ook communiste
weg te cijferen bijdrage hebben geleverd.
De CPN hecht grote waarde aan het parli
stelsel van evenredige vertegenwoordigit
drukking van bestaande politieke plunifor
treedt op voor versterking, vernieuwing
ding van de parlementaire democratie.

Politieke verhoudingen
Zowel het bestaan van structurele maatschaptegenstellingen, als de daarmee verbonden
chappelijke strijd heeft een sterke doorwerking
politieke leven. Het politieke leven in ons land
t gekenmerkt door het bestaan van een groot
I politieke partijen en een rijk scala aan bewen die hun politieke invloed doen gelden. Vooral
onder invloed van de maat3tste jaren zijn
pelijke ontwikkelingen en onderdruk van masewegingen -verschuivingen zichtbaar zowel
n als tussen politieke partijen.
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n, en onder invloed van bewegingen, ontwikzich vanuit kerken een nieuwe, eigen bijdrage
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re betrokkenheid van de bevolking bij de polifordt doorkruist. Dit brengt vervlakking met zich
n werkt politieke vervreemding in de hand.—
ructurele tegenstellingen in onze maatschappij
imeren het democratisch functioneren. Een
aantal besluiten, die van levensbelang zijn
de bevolking zoals met betrekking tot milieu,
gelegenheid en kernenergie, zijn onttrokken aan
ssen van politieke besluitvorming. Dat is ook
Dval met een belangrijk gedeelte van de bewag, waarover de besluiten in de NAVO worden
men.
31 in tijden van crisis blijkt in alle scherpte het
eken van doeltreffende democratische controle
eggenschap van het merendeel van de
king.
ructurele crisis in het kapitalisme gaat samen
-lieuwe crisisverschijnselen in het functioneren
Ie democratie. De CPN stelt zich ten doel impulgeven aan versterking van democratische te-achten om het afglijden naar autoritaire me-

thodes en systemen 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 niet
weg te cijferen bijdrage hebben geleverd.
De CPN hecht grote waarde aan het parlementaire
stelsel van evenredige vertegenwoordiging als uitdrukking van bestaande politieke pluriformiteit. Zij
treedt op voor versterking, vernieuwing en uitbreiding van de parlementaire democratie.
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I Structurele problemen
I De sociale problemen waarmee de bev
het kapitalisme wordt geconfronteerd zijn
rijk en van fundamentele aard. Er is sprake
structurele crisis in het arbeidsbestel, die 1
komt in massale werkloosheid enerzijds e
vulde individuele en maatschappelijke beho
derzijds; in massale arbeidsongeschiktheid I
en sterk geïntensiveerde arbeid voor de WE
anderzijds. Hele industrietakken zijn wegge
worden in hun voortbestaan bedreigd; kostl
duktiecapaciteit is verloren gegaan. In een
gio's en grote steden is sprake van ontwric
de economische structuur.
Het kapitalistische produktie- en arbeidsbe
zichtbaar op zijn eigen grenzen. Grote groen
sen worden zonder enig perspectief uit hun
stoten, en voor degenen die daar al buiten
lijken de toekomstmogelijkheden steeds bei
worden. Structurele spanningen in de arb
gelden zowel voor mensen die een betaal
hebben, als voor hen die betaald werk verl
het bijzonder vrouwen en jongeren.
De achterstandspositie van de vrouw op de
markt in Nederland is óók in vergelijking m
Westeuropese landen schrikbarend. De tra
opvattingen over vrouw en werk in ons lanc
het mede ten gevolge daarvan ontbreken
doende en adequate voorzieningen voor v
vrouwen vormen een ernstige belemmeri
deelneming aan het arbeidsproces.
Er is sprake van een systematische ongelijl
inkomensgebied die velen op of onder c
duwt van een aanvaardbaar minimum-inkor
sociale zekerheidsstelsel blijkt geen duurz
scherming te geven tegen achterstelling e
ming. Ook bij de collectieve voorzieningen ti
structurele gebreken steeds duidelijker aan
en worden kwaliteitsverbeteringen en ven
gen geblokkeerd. Tenslotte manifesteren zic
land steeds duidelijker de gevolgen van rr
vuiling.
Deze problemen, die enorme gevolgen hebt
de arbeids- en levenssituatie van de men
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I Structurele problemen

De sociale problemen waarmee de bevolking in
het kapitalisme wordt geconfronteerd zijn omvangrijk en van fundamentele aard. Er is sprake van een
structurele crisis in het arbeidsbestel, die tot uiting
komt in massale werkloosheid enerzijds en onvervulde individuele en maatschappelijke behoeften anderzijds; in massale arbeidsongeschiktheid enerzijds
en sterk geïntensiveerde arbeid voor de werkenden
anderzijds. Hele industrietakken zijn weggevaagd of
worden in hun voortbestaan bedreigd; kostbare produktiecapaciteit is verloren gegaan. In een aantal regio's en grote steden is sprake van ontwrichting van
de economische structuur.
Het kapitalistische produktie- en arbeidsbestel stuit
zichtbaar op zijn eigen grenzen. Grote groepen mensen worden zonder enig perspectief uit hun baan gestoten, en voor degenen die daar al buiten stonden
lijken de toekomstmogelijkheden steeds beperkter te
worden. Structurele spanningen in de arbeidssfeer
gelden zowel voor mensen die een betaalde baan
hebben, als voor hen die betaald werk verlangen, in
het bijzonder vrouwen en jongeren.
De achterstandspositie van de vrouw op de arbeidsmarkt in Nederland is óók in vergelijking met andere
Westeuropese landen schrikbarend. De traditionele
opvattingen over vrouw en werk in ons land evenals
het mede ten gevolge daarvan ontbreken van voldoende en adequate voorzieningen voor werkende
vrouwen vormen een ernstige belemmering voor
deelneming aan het arbeidsproces.
Er is sprake van een systematische ongelijkheid op
inkomensgebied die velen op of onder de grens
duwt van een aanvaardbaar minimum-inkomen. Het
sociale zekerheidsstelsel blijkt geen duurzame bescherming te geven tegen achterstelling en verarming. Ook bij de collectieve voorzieningen treden de
structurele gebreken steeds duidelijker aan het licht
en worden kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen geblokkeerd. Tenslotte manifesteren zich in ons
land steeds duidelijker de gevolgen van milieuvervuiling.
Deze problemen, die enorme gevolgen hebben voor
de arbeids- en levenssituatie van de mensen, zijn
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verankerd in een achterhaalde produktiewijze. Deze
produktiewijze zelf komt steeds meer in het centrum
te staan van de kritiek. Steeds meer mensen stellen
de vraag: Wie beslist er over wat, hoe en voor wie
we produceren?

I) Uitgangspunten
L Het falen van de kapitalistische economie stelt
een progressieve richtingsverandering in economische en sociale politiek voor een dubbele opgave.
Aan de ene kant zijn directe maatregelen noodzakelijk die een oplossing bieden voor de meest dringende sociale problemen.
Anderzijds is duidelijk dat een principieel nieuwe
oriëntatie nodig is. Een richtingverandering van de
economische politiek dient uit te gaan van de strijd
voor verdediging en verbetering van de levensvoorwaarden van de bevolking.
De CPN zet zich in voor een nauwe verbinding tussen de strijd ter verdediging en verbetering van de
levensvoorwaarden en het optreden voor concrete
alternatieven die kunnen leiden tot een wezenlijke
richtingverandering van de economische politiek. De
alternatieven die de CPN naar voren brengt, nemen
de bestaande maatschappelijke verhoudingen als
vertrekpunt, niet als eindpunt. De kapitalistische en
patriarchale verhoudingen moeten worden doorbroken.
De CPN treedt op voor structurele veranderingen,
die de weg vrijmaken naar een socialistisch produktiestelsel.

Naar een socialistische economie

) De CPN streeft naar een socialistische economie,
die gekenmerkt wordt door maatschappelijk bezit en
democratisch beheer van de voornaamste produktiemiddelen en banken en het uitbannen van de verschillende vormen van uitbuiting en onderdrukking
in het 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 door
de andere;
het afschaffen van discriminerende vormen van
arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen, zowel in
het werk buitenshuis als binnenshuis;
een drastische verkorting van de arbeidstijd, gekoppeld aan een algehele verdeling van inkomens
en werk, alsmede aan het realiseren van een zelf-

-

-

standig inkomen voor ieder individu;
het verbeteren van de kwaliteit van de ar
het terugdringen van zwaar, vuil, gevaarlij
aangenaam werk;
het opheffen van de scheiding tussen uiti
en leidinggevende arbeid, het vrijmaken va
atieve vermogens in de arbeid;
een internationale economische ontwikk
gericht is op de opheffing van onderontwik
van kapitalistische uitbuiting op wereldsch
het ontwikkelen en aanwenden van ki
techniek om maatschappelijke noden teru
gen, de noodzakelijke arbeid te beperken en
duktie en verbruik tot stand te brengen die I
bestaan garanderen en de kwaliteit van he
lijk bestaan verbeteren;
een bewuste sturing van de economischi
keling, afgestemd op de individuele en m
pelijke behoeften;
het stimuleren van economische zelfor
waar deze in individuele en maatschapp
hoeften kan voorzien en adequaat kan reai
veranderingen daarin;
een nauwgezette afbakening tussen ener
bewuste sturing van de economische ont\
door democratisch gekozen landelijke e
overheden en anderzijds de beslissingsbevc
bij economische zelforganisaties.

-

-

-

-

-

-

-

De grenzen van het kapitalisme doorbr
De CPN keert zich tegen oplossingen
werkgelegenheidsvraagstuk ten koste van c
king of bepaalde categorieën mensen (bijv
vrouwen of immigranten), ten koste van hi
of de veiligheid (bijvoorbeeld kernenergie), I
van de vrede (bijvoorbeeld wapenprodukti
koste van de derde wereld (imperi
initiatieven).
De CPN neemt en ondersteunt initiatieven ir
tegen de sociale gevolgen van de kapitalist!
sis. Initiatieven als arbeidstijdverkorting en s
kleine en middelgrote ondernemingen
noodzakelijke, maar geen voldoende stapp€
structurele werkloosheid te overwinnen.
De grenzen van het kapitalistische produk
moeten worden doorbroken door de strijd
groting van de zeggenschap van producer
produktie- en investeringsbeslissingen en
kenning en stimulering van niet-kapitalistisc
nisatievormen van de arbeid, dat wil zegc
een vèrgaande economische democratiseri

fl

:erd in een achterhaalde produktiewijze. Deze
tiewijze zelf komt steeds meer in het centrum
n van de kritiek. Steeds meer mensen stellen
ag: Wie beslist er over wat, hoe en voor wie
)duceren? ______________________________

jangspunten
falen van de kapitalistische economie stelt
agressieve richtingsverandering in economìn sociale politiek voor een dubbele opgave.
ene kant zijn directe maatregelen noodzakeeen oplossing bieden voor de meest dringenale problemen.
ijds is duidelijk dat een principieel nieuwe
tie nodig is. Een richtingverandering van de
nische politiek dient uit te gaan van de strijd
rdediging en verbetering van de levensvoorn van de bevolking.
i zet zich in voor een nauwe verbinding tusstrijd ter verdediging en verbetering van de
voorwaarden en het optreden voor concrete
tieven die kunnen leiden tot een wezenlijke
jverandering van de economische politiek. De
tieven die de CPN naar voren brengt, nemen
;taande maatschappelijke verhoudingen als
:punt, niet als eindpunt. De kapitalistische en
-hale verhoudingen moeten worden doorbro-

N treedt op voor structurele veranderingen,
weg vrijmaken naar een socialistisch produk-

r een socialistische economie
CPN streeft naar een socialistische economie,
:enmerkt wordt door maatschappelijk bezit en
ratisch beheer van de voornaamste produkielen en banken en het uitbannen van de veride vormen van uitbuiting en onderdrukking
rbeidsproces. Tegen deze achtergrond zet de
ch in voor:
)verwinnen van het bestaande stelsel van kasche loonarbeid in de zin van afschaffing van
ng en onderdrukking van de ene klasse door
ere;
afschaffen van discriminerende vormen van
;deling tussen mannen en vrouwen, zowel in
rk buitenshuis als binnenshuis;
drastische verkorting van de arbeidstijd, ged aan een algehele verdeling van inkomens
rk, alsmede aan het realiseren van een zelf-
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standig inkomen voor ieder individu;
het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid door
het terugdringen van zwaar, vuil, gevaarlijk en onaangenaam werk;
het opheffen van de scheiding tussen uitvoerende
en leidinggevende arbeid, het vrijmaken van de creatieve vermogens in de arbeid;
een internationale economische ontwikkeling die
gericht is op de opheffing van onderontwikkeling en
van kapitalistische uitbuiting op wereldschaal;
het ontwikkelen en aanwenden van kennis en
techniek om maatschappelijke noden terug te dringen, de noodzakelijke arbeid te beperken en een produktie en verbruik tot stand te brengen die het voortbestaan garanderen en de kwaliteit van het menselijk bestaan verbeteren;
een bewuste sturing van de economische ontwikkeling, afgestemd op de individuele en maatschappelijke behoeften;
het stimuleren van economische zelforganisatie
waar deze in individuele en maatschappelijke behoeften kan voorzien en adequaat kan reageren op
veranderingen daarin;
een nauwgezette afbakening tussen enerzijds een
bewuste sturing van de economische ontwikkeling
door democratisch gekozen landelijke en lokale
overheden en anderzijds de beslissingsbevoegdheid
bij economische zelforganisaties.
-

-

ECONOMISCHE
POLITIEK

-

-

-

-

-

De grenzen van het kapitalisme doorbreken

4 De CPN keert zich tegen oplossingen van het
werkgelegenheidsvraagstuk ten koste van de bevolking of bepaalde categorieën mensen (bijvoorbeeld
vrouwen of immigranten), ten koste van het milieu
of de veiligheid (bijvoorbeeld kernenergie), ten koste
van de vrede (bijvoorbeeld wapenproduktie) of ten
koste van de derde wereld (imperialistische
initiatieven).
De CPN neemt en ondersteunt initiatieven in de strijd
tegen de sociale gevolgen van de kapitalistische crisis. Initiatieven als arbeidstijdverkorting en steun aan
kleine en middelgrote ondernemingen zijn wel
noodzakelijke, maar geen voldoende stappen om de
structurele werkloosheid te overwinnen.
De grenzen van het kapitalistische produktiestelsel
moeten worden doorbroken door de strijd voor vergroting van de zeggenschap van producenten over
produktie- en investeringsbeslissingen en voor erkenning en stimulering van niet-kapitalistische organisatievormen van de arbeid, dat wil zeggen door
een vèrgaande economische democratisering.
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1 Betaalde arbeid voor iedereen
De CPN gaat uit van het recht op betaalde arbeid
als een noodzakelijke voorwaarde voor een Vrije ontplooiing van mensen en voor deelname aan belangrijke aspecten van het maatschappelijk verkeer.
Het recht op betaalde arbeid wordt geblokkeerd door
het huidige grote tekort aan arbeidsplaatsen terwijl
bovendien vrouwen buiten betaalde arbeid worden
gehouden door de bestaande seksegebonden verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Realisering van het recht op arbeid kan alleen door de bestaande arbeidsverdeling te doorbreken en door een
gerichte werkgelegenheidspolitiek te voeren.
Om het perspectief van volledige werkgelegenheid
binnen bereik te brengen, streeft de CPN naar:
een politiek van economisch herstel waarbij vernieuwing van de industriële produktie een belangrijke plaats inneemt; economische stimuleringsmaatregelen voor probleemsectoren en regio's in het kader van een ontwikkelingsstrategie voor de gehele
economie;
een actieve rol van centrale en lokale overheden in
gerichte stimulering van bedrijfstakken en het opheffen van regionale onderontwikkeling;-_
een algemene en drastische verkorting van de
arbeidstijd;

5J

-

-

-

-

herstructurering van de overheidsuitgaven gericht
op instandhouding van de collectieve sector en van
een stelsel van sociale voorzieningen en het daar
binnen aanbrengen van de gewenste uitbreidingen
en kwalitatieve verbeteringen;
het verdedigen en verhogen van de koopkracht
van de loon- en uitkeringsafhankelijken;
maatregelen in de sfeer van onderwijs en arbeidsmarktbeleid, gericht op versterking van de positie
van groepen, die het scherpst door de crisis worden
getroffen;
-

richt moet worden op maatschappelijk zin\
einden.
Dit heeft consequenties voor de richting vai
striële vernieuwing en de reorganisatie var
schappelijke dienstverlening. Oriëntatiepui
de CPN bij maatregelen die per saldo een r
fect kunnen hebben op het aantal arbeid
zijn:
een economische ontwikkeling, die get
op een zuinig gebruik van grondstoffen er
een hergebruik van materialen, het voorkc
produktie van schadelijke afvalstoffen;stimulering van een voedselproduktie
sumptie die georiënteerd is op behoud v
tuurlijke rijkdommen der aarde;
omschakeling van de wapenproduktie n
produktie;
het sluiten van alle kerncentrales en het
[en van andere bronnen van energie die tilE
lijk zijn voor natuur en milieu;
besparingen op specifieke dienstverlen
viteiten die overbodig worden als gevolg
nieuwe wijze van produktie die niet schadel
het milieu en de gezondheid van de mens
het uitbreiden en verbeteren van voor,
die een voorwaarde zijn voor deelneming
wen aan het arbeidsproces (kinderopvang,
het uitbreiden en verbeteren van sector(
richt zijn op culturele en maatschappelijke
ling van de bevolking; het verbeteren en i
van sectoren die van belang zijn voor F
schappelijk welzijn, zoals sociaal-culturE
openbaar vervoer, stads- en dorpsvernieu
ale woningbouw, gezondheidszorg en
(verkleining klassen).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

bevorderen van het opheffen van de achterstandspositie van vrouwen op de arbeidsmarkt door
middel van positieve discriminatie;
het voorkomen dat betaalde banen worden omgezet in vrijwilligerswerk of in werk dat verricht
wordt met behoud van uitkering en het herwinnen
van arbeidsplaatsen waar dit al gebeurd is.
-

-

3 Zeggenschap over de arbeid
De CPN gaat er van uit dat mensen ii
beidssituatie het recht dienen te hebben oi
schap over het doel, de inhoud en de organ
de arbeid, en over de omstandigheden v
gewerkt wordt.
a. De CPN streeft naar versterking van d
sche controle in bedrijven en instellingen:
het bevorderen van openbaarheid van ii
over de economische besluitvorming;
het terugdringen van ondemocratische
sche verhoudingen in het werk;
zeggenschap van werknemers over de
aanwending van de produktiemethoden, zc
matisering en de consequenties daarvan v
gelegenheid en arbeidsomstandigheden

5J

-

-

-

2 Maatschappelijk zinvolle arbeid
) Een politiek van volledige en volwaardige werk-

5

gelegenheid betekent voor de CPN dat de arbeid ge-

liging en verbetering van de directe
en levensomstandigheden

etaalde arbeid voor iedereen
PN gaat uit van het recht op betaalde arbeid

noodzakelijke voorwaarde voor een vrije ontvan mensen en voor deelname aan belangpecten van het maatschappelijk verkeer.
,
it op betaalde arbeid wordt geblokkeerd door
dige grote tekort aan arbeidsplaatsen terwijl
lien vrouwen buiten betaalde arbeid worden
]en door de bestaande seksegebonden vervan betaalde en onbetaalde arbeid. Realisen het recht op arbeid kan alleen door de bearbeidsverdeling te doorbreken en door een
werkgelegenheidspolitiek te voeren.
t perspectief van volledige werkgelegenheid
bereik te brengen, streeft de CPN naar:
politiek van economisch herstel waarbij verig van de industriële produktie een belangrijts inneemt; economische stimuleringsmaatvoor probleemsectoren en regio's in het kai een ontwikkelingsstrategie voor de gehele
nie;
ctieve rol van centrale en lokale overheden in
stimulering van bedrijfstakken en het ophefregionale onderontwikkeling;
algemene en drastische verkorting van de
tijd;
:ructurering van de overheidsuitgaven gericht
ndhouding van de collectieve sector en van
lsel van sociale voorzieningen en het daar
aanbrengen van de gewenste uitbreidingen
litatieve verbeteringen;
(erdedigen en verhogen van de koopkracht
loon- en uitkeringsafhankelijken;
regelen in de sfeer van onderwijs en arbeidseleid, gericht op versterking van de positie
)epen, die het scherpst door de crisis worden

rderen van het opheffen van de achter)ositie van vrouwen op de arbeidsmarkt door
van positieve discriminatie;
voorkomen dat betaalde banen worden omn vrijwilligerswerk of in werk dat verricht
-net behoud van uitkering en het herwinnen
)eidsplaatsen waar dit al gebeurd is.

laatschappelijk zinvolle arbeid
politiek van volledige en volwaardige werkiheid betekent voor de CPN dat de arbeid ge-

richt moet worden op maatschappelijk zinvolle doeleinden.
Dit heeft consequenties voor de richting van de industriële vernieuwing en de reorganisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Oriëntatiepunten voor
de CPN bij maatregelen die per saldo een positief effect kunnen hebben op het aantal arbeidsplaatsen
zijn:
een economische ontwikkeling, die gebaseerd is
op een zuinig gebruik van grondstoffen en energie,
een hergebruik van materialen, het voorkomen van
produktie van schadelijke afvalstoffen;
stimulering van een voedselproduktie en consumptie die georiënteerd is op behoud van de natuurlijke rijkdommen der aarde;
omschakeling van de wapenproduktie naar civiele

-

-

-
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F-.

het sluiten van alle kerncentrales en het ontwikkelen van andere bronnen van energie die niet schadelijk zijn voor natuur en milieu;
besparingen op specifieke dienstverlenende activiteiten die overbodig worden als gevolg van een
nieuwe wijze van produktie die niet schadelijk is voor
het milieu en de gezondheid van de mensen;
het uitbreiden en verbeteren van voorzieningen
die een voorwaarde zijn voor deelneming van vrouwen aan het arbeidsproces (kinderopvang, enz.);
het uitbreiden en verbeteren van sectoren die gericht zijn op culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de bevolking; het verbeteren en uitbreiden
van sectoren die van belang zijn voor het maatschappelijk welzijn, zoals sociaal-cultureel werk,
openbaar vervoer, stads- en dorpsvernieuwing, sociale woningbouw, gezondheidszorg en onderwijs
(verkleining klassen).

-

-

-

-

3 Zeggenschap over de arbeid

5) De CPN gaat er van uit dat mensen in hun arbeidssituatie het recht dienen te hebben op zeggenschap over het doel, de inhoud en de organisatie van
de arbeid, en over de omstandigheden waaronder
gewerkt wordt.
a. De CPN streeft naar versterking van democratische controle in bedrijven en instellingen:
het bevorderen van openbaarheid van informatie
over de economische besluitvorming;
het terugdringen van ondemocratische hierarchische verhoudingen in het werk;
zeggenschap van werknemers over de keuze en
aanwending van de produktiemethoden, zodat automatisering en de consequenties daarvan voor werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden beheers-

-

-

-
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baar worden gemaakt;
zeggenschap van werknemers over de ontwikkeling van investeringen en produktie, zodat zij die kunnen toetsen aan maatschappelijke doeleinden en zodat initiatieven en plannen van werknemerszijde ten
aanzien van de produktie ruimte krijgen.
b. De CPN steunt de initiatieven waarin vrouwen en
mannen zelf hun eigen werk scheppen. In deze initiatieven wordt aan het 'recht op werk' veelal een directe, anti-kapitalistische en anti-patriarchale inhoud gegeven. Ondernemingen, waarbij in produktie, handel en dienstverlening de mens voorop staat en die
het milieu zoveel mogelijk willen ontzien, kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan een ontwikkeling naar een socialistische en democratische
economie.
Niet alleen aan de direct betrokkenen bieden alternatieve bedrijven, projecten en coöperaties een perspectief. De werkbeweging als geheel biedt aan velen
een 'perspectief, waar in de praktijk, ondanks alle tegenwerking, wordt aangetoond dat economische alternatieven mogelijk en realiseerbaar zijn. De CPN is
van mening dat de betuttelende en onnodige beperkende regelgeving in de sfeer van sociale zekerheid,
bedrijfssteun etc. met name ook voor de initiatieven
uit de werkbeweging doorbroken moet worden. In
het bijzonder is de CPN voor het stimuleren van zelfbestuur en van coöperatieve vormen van arbeid.
-
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4 Arbeidstijdverkorting
De CPN is voorstander van een drastische en
maatschappelijk gecontroleerde arbeidstijdverkorting tot 25 uur per week. Arbeidstijdverkorting tot 25
uur per week is een belangrijk middel om herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tot stand te
brengen en tevens het recht op betaalde arbeid voor
iedereen te realiseren. Een aanzienlijke verkorting
van de arbeidstijd en een zelfstandig economisch bestaan voor iedereen kan een belangrijke maatschappelijke vernieuwing betekenen, kan bijdragen aan
een grotere deelname aan het sociale, culturele en
politieke leven, kan bijdragen tot een vrijer leven.
De CPN treedt op voor arbeidstijdverkorting met behoud van loon. Dit wordt mede economisch mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit over een reeks van jaren en is sociaal gewenst door het groeiend aantal mensen dat een betaalde baan buitenshuis verlangd. Arbeidstijdverkorting kan evenmin los worden gezien van een hogere
waardering van onbetaalde arbeid.
a. Arbeidstijdverkorting schept betere voorwaarden
voor deelname van vrouwen aan het arbeidsproces

5)

en biedt meer mogelijkheden voor een even
verdeling van huishoudelijke en verzorgen
teiten binnen de huishouding. Deelname aa
beidsproces kan worden bevorderd door v
maatregelen die een gelijke verdeling van
plaatsen dwingend voorschrijft. Arbeidstij
ting betekent daarmee een stap in de richtin
heffing van de machtsongelijkheid tussen
en vrouwen;
b. Arbeidstijdverkorting maakt het mogelijl
belasting door het werk te verminderen, dic
volg is van intensivering van de arbeid en rat
ring van de produktieprocessen. Maatreg
nen te worden genomen om te voorkomei
beidstijdverkorting leidt tot een hogere belas
afzonderlijke werknemers/sters;
c. Arbeidstijdverkorting kan bijdragen aan h
dringen van de werkloosheid door een gelij
verdeling van bestaande en te creëren arb
werkers en werkzoekenden. In de plaats
duurzame werkloosheid voor velen streeft
naar meer vrije tijd voor iedereen, onder mi
vervroegde pensionering. Hoge prioriteit he
bij het terugdringen van werkloosheid ond
wen en jongeren;
d. Om te garanderen dat arbeidstijdverkortir
omgezet in uitbreiding van arbeidsplaatsen
mindering van de arbeidsbelasting moeten i
drijven en instellingen de controlerechten
werkenden worden uitgebreid. Zonder dat i
mogelijk antwoord te geven op tegenstn
van de ondernemers. Daarbij moet ook a
worden besteed aan maatschappelijke ad
en scholingsmogelijkheden binnen werktijd,

5 Inkomenspolitiek
a. Betekenis van de inkomensstrijd:
Inkomensstrijd is en blijft een centraal onden
de sociaal-economische politiek van de CPN
op de verdediging en verbetering van de di
beids- en levensomstandigheden van werke
uitkeringsgerechtigden en van mensen die
maal geen recht hebben op een inkomen, z
groot aantal vrouwen en jongeren.
Uitgaande van de doelstelling, economisc
standigheid voor een ieder, ondersteunt de
inkomensstrijd van loonafhankelijken in bedr
de overheidssector, van zelfstandigen die q
men en arbeidssituatie met loonafhankelijk
eenkomen, en van mensen die afhankelijk
sociale uitkeringen. De CPN baseert zich hier[
overtuiging dat de inkomensstrijd van bete

)rdefl gemaakt;
nschap van werknemers over de ontwikkeinvesteringen en produktie, zodat zij die kunsen aan maatschappelijke doeleinden en zotieven en plannen van werknemerszijde ten
van de produktie ruimte krijgen.
PN steunt de initiatieven waarin vrouwen en
i zelf hun eigen werk scheppen. In deze initiaiordt aan het 'recht op werk' veelal een direcapitalistische en anti-patriarchale inhoud geOndernemingen, waarbij in produktie, hanIienstverlening de mens voorop staat en die
eu zoveel mogelijk willen ontzien, kunnen
Dngrijke bijdrage leveren aan een ontwikkeiar een socialistische en democratische

en aan de direct betrokkenen bieden alternadrijven, projecten en coöperaties een persDe werkbeweging als geheel biedt aan velen
spectief, waar in de praktijk, ondanks alle teking, wordt aangetoond dat economische alven mogelijk en realiseerbaar zijn. De CPN is
ning dat de betuttelende en onnodige beperDgelgeving in de sfeer van sociale zekerheid,
steun etc. met name ook voor de initiatieven
verkbeweging doorbroken moet worden. In
)nder is de CPN voor het stimuleren van zelfen van coöperatieve vormen van arbeid.

rbeidstijdverkorting
CPN is voorstander van een drastische en
iappel ijk gecontroleerde arbeidstijdverkor25 uur per week. Arbeidstijdverkorting tot 25
week is een belangrijk middel om herverdei betaalde en onbetaalde arbeid tot stand te
en tevens het recht op betaalde arbeid voor
n te realiseren. Een aanzienlijke verkorting
arbeidstijd en een zelfstandig economisch beDor iedereen kan een belangrijke maatschapvernieuwing betekenen, kan bijdragen aan
tere deelname aan het sociale, culturele en
leven, kan bijdragen tot een vrijer leven.
I treedt op voor arbeidstijdverkorting met ben loon. Dit wordt mede economisch mogeaakt door de ontwikkeling van de arbeidsproDit over een reeks van jaren en is sociaal geJoor het groeiend aantal mensen dat een beaan buitenshuis verlangd. Arbeidstijdverkorevenmin los worden gezien van een hogere
ring van onbetaalde arbeid.
idstijdverkorting schept betere voorwaarden
elname van vrouwen aan het arbeidsproces

-

en biedt meer mogelijkheden voor een evenwichtige
verdeling van huishoudelijke en verzorgende activiteiten binnen de huishouding. Deelname aan het arbeidsproces kan worden bevorderd door wettelijke
maatregelen die een gelijke verdeling van arbeidsplaatsen dwingend voorschrijft. Arbeidstijdverkorting betekent daarmee een stap in de richting tot opheffing van de machtsongelijkheid tussen mannen
en vrouwen;
b. Arbeidstijdverkorting maakt het mogelijk om de
belasting door het werkte verminderen, die een gevolg is van intensivering van de arbeid en rationalisering van de produktieprocessen. Maatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat arbeidstijdverkorting leidt tot een hogere belasting van
afzonderlijke werknemers/sters;
c. Arbeidstijdverkorting kan bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid door een gelijkmatiger
verdeling van bestaande en te creëren arbeid over
werkers en werkzoekenden. In de plaats van een
duurzame werkloosheid voor velen streeft de CPN
naar meer vrije tijd voor iedereen, onder meer door
vervroegde pensionering. Hoge prioriteit heeft daarbij het terugdringen van werkloosheid onder vrouwen en jongeren;
d. Om te garanderen dat arbeidstijdverkorting wordt
omgezet in uitbreiding van arbeidsplaatsen en vermindering van de arbeidsbelasting moeten in de bedrijven en instellingen de controlerechten van de
werkenden worden uitgebreid. Zonder dat is het niet
mogelijk antwoord te geven op tegenstrategieën
van de ondernemers. Daarbij moet ook aandacht
worden besteed aan maatschappelijke activiteiten
en scholingsmogelijkheden binnen werktijd.
5 Inkomenspolitiek
a. Betekenis van de inkomensstrijd:
Inkomensstrijd is en blijft een centraal onderdeel van
de sociaal-economische politiek van de CPN gericht
op de verdediging en verbetering van de directe arbeids- en levensomstandigheden van werkenden en
uitkeringsgerechtigden en van mensen die nu helemaal geen recht hebben op een inkomen, zoals een
groot aantal vrouwen en jongeren.
Uitgaande van de doelstelling, economische zelfstandigheid voor een ieder, ondersteunt de CPN de
inkomensstrijd van loonafhankelijken in bedrijven en
de overheidssector, van zelfstandigen die qua inkomen en arbeidssituatie met loonafhankelijken overeenkomen, en van mensen die afhankelijk zijn van
sociale uitkeringen. De CPN baseert zich hierbij op de
overtuiging dat de inkomensstrijd van betekenis is,
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niet alleen vanuit sociaal oogpunt, maar tegelijkertijd
een rol vervult ten aanzien van progressieve machtsvorming.
b. Herverdeling van inkomens.
De CPN stelt zich ten doel middels inkomenspolitiek
het recht van een ieder op een inkomen waarvan
een zelfstandig bestaan mogelijk is te realiseren.
Hierbij gaat het om inkomen verkregen uit betaalde
arbeid als via de sociale zekerheid.
De bestaande inkomensstructuur is zeer onrechtvaardig, waarbij tegenover de financiële positie van
mensen met zeer hoge inkomens de geheel economische afhankelijkheid van veel vrouwen en jongeren, die van ieder inkomen verstoken zijn, staat.
Om economische zelfstandigheid van een ieder mogelijk te kunnen maken is een herverdeling van inkomens noodzakelijk, een herverdeling, waarbij de
winstinkomens van banken en ondernemingen én
van hogere individuele inkomens aangesproken
moeten worden.
Het is tevens een noodzakelijke voorwaarde voor
herverdeling van macht.
De CPN is van mening dat een dergelijke herverdeling van inkomens essentieel is voor een rechtvaardig inkomensbeleid, waarbij de individuele koopkracht voor een ieder wordt gegarandeerd.
De inkomenspolitiek van de CPN is mede gericht op
de volgende uitgangspunten:
het handhaven van de wettelijke garantie van minimuminkomens gekoppeld aan de ontwikkeling
van de lonen;
handhaving van de koppeling van ambtenarensalarissen en uitkeringen aan de loonontwikkeling;
vernieuwing en verbetering van het stelsel van sociale zekerheid;
afschaffing van de leeftijdsgrens voor de geldigheid van de minimumloonwet; de minimumloonwet moet ook van toepassing zijn voor mensen jonger dan 23 jaar, waarmee het minimumjeugdloon
vervalt;
handhaving van de automatische prijscompensatie;
een nivellering van de huidige inkomensongelijkheid en een opheffen van de onderwaardering van
handarbeid ten opzichte van hoofdarbeid;
het uitbannen van persoonlijke inkomens die
voortvloeien uit grote vermogens en bevoorrechte
-

-

-

-

-

-
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—hervorming van het belastingstelsel tot instrument voor herverdeling van inkomens.

Naar een socialistische democratische econ
1 Democratische machtsvorming

6 Voor het bereiken van de doelstellinger

CPN zich stelt, moeten socialistische elemeni
wijze van produceren en verdelen van d
schappelijke rijkdom worden veroverd. De o
naar een socialistisch produktiestelsel zal zic
één klap voltrekken, maar fasegewijs.
Democratische machtsvorming, strijd om
trekken van beschikkingsmacht aan het ka
voor verdediging en uitbouw van bevoe
van democratische organen op economiscl'
is van wezenlijk belang om maatschappelijkE
le over de economische ontwikkeling te ver
Naarmate onder de bevolking de overeenstE
toeneemt over de noodzaak van verand
kunnen socialistische elementen in de stru
het beheer van de economie worden verster
vormgeving en beheer van de economie on
alistische verhoudingen kan worden voortg
op de reeds onder het kapitalisme verworver
cratische rechten en instellingen en instru
van economische sturing.
Voor dit hele veranderingsproces is progi
machtsvorming en eenheid van de anti-ka
sche krachten onontbeerlijk. De CPN zet zicF
langs de weg van samenwerking in een di
tisch besluitvormingsproces een zo groot m
eenheid in doelen, prioriteiten en strategi
stand te brengen.
2 Socialisatie

6 Democratisering van de economie is ver

met socialisatie van de produktie. Voor socia
essentieel het veroveren van democratisch
schappelijke controle op en besluitvorming
langrijke economische maatregelen, de vi
van de maatschappelijke arbeid, de aanwenc
de produktiemiddelen en de verdeling v
mens.
Socialisatie betekent aldus het doorbreken
macht van multinationals en andere kapita
pen teneinde de produktie te kunnen afstem
maatschappelijke behoeften in plaats van oi
belangen. De particuliere toeëigening en b€
van winst wordt daardoor doorbroken.
3 Planning op verschillende niveaus
De CPN streeft naar een systeem van
sche planning, dat zoveel mogelijk ruimte

6

-

en vanuit sociaal oogpunt, maar tegelijkertijd
iervult ten aanzien van progressieve machts-

'erdeling van inkomens.
I stelt zich ten doel middels inkomenspolitiek
t van een ieder op een inkomen waarvan
fstandig bestaan mogelijk is te realiseren.
gaat het om inkomen verkregen uit betaalde
As via de sociale zekerheid.
taande inkomensstructuur is zeer onrechtwaarbij tegenover de financiële positie van
1 met zeer hoge inkomens de geheel econoafhankelijkheid van veel vrouwen en jongevan ieder inkomen verstoken zijn, staat.
)nomische zelfstandigheid van een ieder mokunnen maken is een herverdeling van inkonoodzakelijk, een herverdeling, waarbij de
komens van banken en ondernemingen én
qere individuele inkomens aangesproken
i worden
tevens een noodzakelijke voorwaarde voor
leling van macht.
J is van mening dat een dergelijke herverden inkomens essentieel is voor een rechtvaaromensbeleid, waarbij de individuele koopioor een ieder wordt gegarandeerd.
)menspolitiek van de CPN is mede gericht op
iende uitgangspunten:
landhaven van de wettelijke garantie van miiinkomens gekoppeld aan de ontwikkeling
lonen;
lhaving van de koppeling van ambtenarensan en uitkeringen aan de loonontwikkeling;
ieuwing en verbetering van het stelsel van sokerheid;
naffing van de leeftijdsgrens voor de geldigan de minimumloonwet; de minimumloonoet ook van toepassing zijn voor mensen jonn 23 jaar, waarmee het minimumjeugdloon
-

ihaving van de automatische prijscompen-

nivellering van de huidige inkomensongelijkn een opheffen van de onderwaardering van
rbeid ten opzichte van hoofdarbeid;
uitbannen van persoonlijke inkomens die
loeien uit grote vermogens en bevoorrechte

forming van het belastingstelsel tot instruioor herverdeling van inkomens.

Naar een socialistische democratische economie

-

1 Democratische machtsvorming

6 Voor het bereiken van de doelstellingen die de
CPN zich stelt, moeten socialistische elementen in de
wijze van produceren en verdelen van de maatschappelijke rijkdom worden veroverd. De overgang
naar een socialistisch produktiestelsel zal zich niet in
één klap voltrekken, maar fasegewijs.
Democratische machtsvorming, strijd om het onttrekken van beschikkingsmacht aan het kapitaal en
voor verdediging en uitbouw van bevoegdheden
van democratische organen op economisch terrein,
is van wezenlijk belang om maatschappelijke controle over de economische ontwikkeling te verwerven.
Naarmate onder de bevolking de overeenstemming
toeneemt over de noodzaak van veranderingen,
kunnen socialistische elementen in de structuur en
het beheer van de economie worden versterkt. Bij de
vormgeving en beheer van de economie onder socialistische verhoudingen kan worden voortgebouwd
op de reeds onder het kapitalisme verworven democratische rechten en instellingen en instrumenten
van economische sturing.
Voor dit hele veranderingsproces is progressieve
machtsvorming en eenheid van de anti-kapitalistische krachten onontbeerlijk. De CPN zet zich in, om
langs de weg van samenwerking in een democratisch besluitvormingsproces een zo groot mogelijke
eenheid in doelen, prioriteiten en strategieën tot
stand te brengen.
2 Socialisatie

6 Democratisering van de economie is verbonden
met socialisatie van de produktie. Voor socialisatie is
essentieel het veroveren van democratische maatschappelijke controle op en besluitvorming over belangrijke economische maatregelen, de verdeling
van de maatschappelijke arbeid, de aanwending van
de produktiemiddelen en de verdeling van inkomens.
Socialisatie betekent aldus het doorbreken van de
macht van multinationals en andere kapitaalsgroepen teneinde de produktie te kunnen afstemmen op
maatschappelijke behoeften in plaats van op winstbelangen. De particuliere toeëigening en besteding
van winst wordt daardoor doorbroken.
3 Planning op verschillende niveaus

6 De CPN streeft naar een systeem van economische planning, dat zoveel mogelijk ruimte geeft aan
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een zelfstandige regionale en bedrijfstakgewijze
planning en sturing.
In de Nederlandse verhoudingen, waar internationale betrekkingen en marktverhoudingen van essentieel belang zijn, zal een algemeen ontwikkelingsplan
voor de economie een globaal kader moeten vormen voor de omvang en de richting van produktie
en investeringen in bedrijfstakken en regio's.
Daartoe moeten maatstaven worden aangelegd aan
het ondernemingsbeleid met betrekking tot de aard
van de investeringen, de aanwending van financiële
middelen (in het bijzonder waarvan overheidssubsidie gebruik gemaakt wordt), met betrekking tot prijsvorming en concurrentie, milieu-, gezondheids- en
veiligheidsaspecten van de produktie alsmede met
werkgelegenheids- en arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming.

4 Planning en midden- en kleinbedrijf

6 De CPN streeft naar een systeem van economische planning en sturing, dat de functie van de markt
ten dele overneemt en ten dele gebruikt als aanvullend mechanisme om een fijnmazige wederzijdse afstemming van produktie en consumptie te bewerkstelligen. Een belangrijke en duurzame rol wordt
door de CPN toegekend aan een zelfstandig middenen kleinbedrijf, alsmede aan coöperatieve vormen
van ondernemen.
De vrijheid van zelfstandig initiatief dient daarom
binnen dit planningskader gegarandeerd te zijn. Fihanciële middelen, technische en andere voorzieningen dienen voor kleinere, niet-genationaliseerde ondernemingen evenzeer toegankelijk te zijn als voor
het staatsbedrijf. Bescherming en stimulering van de
hoogontwikkelde land- en (glas-)tuinbouw, veeteelt
en Visserij moeten in harmonieuze samenhang met
vraagstukken van de natuurlijke omgeving plaatsvinden.

5 Democratische sturing
Socialisatie van het beheer van de economie betekent het tot stand brengen van nieuwe methoden
en instrumenten van sturing van de produktie onder
maatschappelijke controle.
De belangen, kennis en inzichten van de betrokken
producenten en consumenten dienen optimaal tot
uiting te komen in de besluitvorming over de economische ontwikkeling. Dat betekent, dat de massa van
de bevolking de mogelijkheid moet hebben om in de
verschillende fasen en niveaus van besluitvorming
haar invloed tot gelding te brengen. Vakbeweging
en andere belangenorganisaties zijn daarbij van on-
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misbare betekenis. Besluitvorming over de
kaderplanning geschiedt door het gekozer
orgaan.
De ontwikkeling van sturingsinstrumenten i
op maatschappelijke controle van de econon
der dat een centraal keurslijf wordt geschape
maatschappelijke en individuele behoeften

U

6 Planovereenkomsten en
beleggingsvoorschriften

-

Directe sturing van de economie richt zich rn
op beïnvloeding van de beslissingen van c
ondernemingen en financiële instellingen.
De maatstaven die worden geformuleerd i
trekking tot de ontwikkeling van de econorr
den effectief gemaakt in de vorm van plane
komsten tussen overheid en ondernemingei
bij werknemersvertegenwoordiging en v
ging een wettelijk gefundeerde medezeggE
krijgen. Aldus wordt gestreefd naar een afstc
van ondernemingsbeleid op de doeleinden
tionale economische politiek, waarbij zowel o
als werknemers een wezenlijke invloed kun
oefenen.
De beheersing van kapitaalstromen en de
waarin besparingen worden aangewend krij
door middel van beleggingsvoorschriften, w
het beleggings- en kredietbeleid van banker
keringsmaatschappijen, pensioenfondsen e
ge financiële instellingen georiënteerd kunn
den op de uitvoering van de doeleinden van
nomisch beleid. Een meer directe beïnvloed
thans mogelijk is in het kadervan het toezich
Nederlandsche Bank is daartoe vereist.
Voor het versterken van democratische sturir
verwezenlijken van een internationale overe
ming noodzakelijk omtrent gedragsregels
ten aanzien van multinationale onderneming
genschap, informatieverstrekking, belasting
e.a.).
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7 Uitbreiding publieke sector, nationalis

Voor economische programmering is
groting van het aandeel van publieke invesi
en van staatsondernemingen in de econor
mede een uitbreiding van publieke controle
ondernemingen van wezenlijk belang. Dit k
den verwezenlijkt door:
a. het sturen van investeringen uit overhei
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Directe sturing van de economie richt zich met name
op beïnvloeding van de beslissingen van de grote
ondernemingen en financiële instellingen.
De maatstaven die worden geformuleerd met betrekking tot de ontwikkeling van de economie worden effectief gemaakt in de vorm van planovereenkomsten tussen overheid en ondernemingen, waarbij werknemersvertegenwoordiging en vakbeweging een wettelijk gefundeerde medezeggenschap
krijgen. Aldus wordt gestreefd naar een afstemming
van ondernemingsbeleid op de doeleinden van nationale economische politiek, waarbij zowel overheid
als werknemers een wezenlijke invloed kunnen uitoefenen.
De beheersing van kapitaalstromen en de richting
waarin besparingen worden aangewend krijgt vorm
door middel van beleggingsvoorschriften, waarmee
het beleggings- en kredietbeleid van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overige financiële instellingen georiënteerd kunnen worden op de uitvoering van de doeleinden van het economisch beleid. Een meer directe beïnvloeding dan
thans mogelijk is in het kader van het toezicht van de
Nederlandsche Bank is daartoe vereist.
Voor het versterken van democratische sturing is het
verwezenlijken van een internationale overeenstemming noodzakelijk omtrent gedragsregels voor en
ten aanzien van multinationale ondernemingen (zeggenschap, informatieverstrekking, belastingheffing,
e.a.).
7 Uitbreiding publieke sector, nationalisaties
Voor economische programmering is een vergroting van het aandeel van publieke investeringen
en van staatsondernemingen in de economie, alsmede een uitbreiding van publieke controle op grote
ondernemingen van wezenlijk belang. Dit kan worden verwezenlijkt door:
a. het sturen van investeringen uit overheidsfondsen in bepaalde sectoren of regio's overeenkomstig
maatschappelijk vastgestelde prioriteiten. Dergelijke
democratische beheerde fondsen, waarin betrokke-
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nen een maximale zeggenschap verkrijgen, kunnen
een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van
een planmatige ontwikkeling van afzonderlijke terreinen, zoals de sociale woningbouw, het bevorderen
van industriële vernieuwing en het stimuleren van
regionale economische ontwikkeling. Het uitbreiden
van overheidsinstituties waarlangs maatschappelijk
gewenste investeringen kunnen worden gekanaliseerd kan onder meer geschieden door taakuitbreiding van de Postbank.
b. nationalisatie van ondernemingen die een sleutelrol vervullen in de economie. Nationalisaties zijn
voor de CPN geen doel in zichzelf, maar worden beoordeeld als één van de instrumenten voor een nieuwe economische politiek.
De CPN acht nationalisaties nodig om maatschappelijke controle over ondernemingen die een sleutelrol
vervullen in het gehele economische proces te bewerkstelligen.
In dat verband streeft de CPN naar nationalisatie van
bodemschatten en een directe maatschappelijke
controle van financieringsinstellingen. Daarnaast en
in samenhang daarmee streeft de CPN naar een vergaande vermaatschappelijking van grote, marktbeheersende ondernemingen. Daarbij kunnen verschillende combinaties van sturingsinstrumenten, waaronder nationalisatie een rol spelen.
Van belang is het verder terugdringen van beslissingsrechten die voortvloeien uit aandelenbezit en
eigendom van grote ondernemingen (structuurvennootschappen)en hetvergroten van het gewichtvan
publieke en werknemerscontrole.
c. het met spoed tot standbrengen van democratische besluitvorming in staatsondernemingen en ondernemingen waarin de staat een belangrijk aandeel
heeft. Kapitaaldeelnemingen van de staat dienen
een zodanige vorm te hebben dat de gemeenschap
een eigendomsrecht verwerft.

8 Democratisering economisch leven
Het bestuurbaar maken van de economie en het
afstemmen van de produktie op maatschappelijke
behoeften vereist een fundamentele democratisering die begint, maar niet ophoudt, bij de fabrieken,
kantoren, instellingen en woonwijken. Organisaties
van mensen zelf in bedrijven en instellingen (vakbondsgroepen, actiecomités, ondernemingsraden
en andere vormen van personeelsvertegenwoordigingen en bewonerscomités) vormen de basis voor
de democratisering van het hele economische leven
op alle niveaus.

6

9 Zelfbestuur van bedrijven en instellin
Democratisering van de economie betek
eerste plaats het teniet doen van autocratis
men van beheer en bestuur die zowel voor i
en als voor groepen de ontplooiing rem
schade toebrengen. Het realiseren van med€
schap en medebeslissingsrecht van menser
vertegenwoordigende organen in bedrijve
stellingen is van wezenlijke betekenis voor
den van antwoorden op de problemen v
men op bedrijf en instelling wordt geconfr
Het gaat hier om een onder Nederlandse ve'
gen tot stand te brengen arbeiderszelfbestu
Bij zowel economische, technische als so
personele beslissingen moet de medezegg
en het beslissingsrecht van producenten wo
garandeerd. Dit zelfbestuur dient in alle e
sche sectoren ontwikkeld te worden. Dit v
wel een verruiming van de mogelijkheden
vakbeweging om in de bedrijven en instelli
vloed uit te oefenen op het beleid, als een v€
van de rol van de ondernemingsraden er
vertegenwoordigende en personeelsorg
dient een wettelijk kader te komen dat de v
ging het recht en de mogelijkheid geeft on
de bedrijven en instellingen vakbondswerk
ten. In dit verband dienen de bestaande rec
personeelsleden en hun vertegenwoordigir
aanzien van arbeidsomstandigheden en we
tempo te worden uitgebreid. De normen
verplichting tot het opzetten van ondernei
den en medezeggenschapscommissies d
worden verlaagd. Het adviesrecht van
mingsraden ten aanzien van investeringen,
langrijke financiële transacties, fusies en ir
nalisering moet worden omgezet in inster
recht, terwijl het initiatiefrecht moet word
breid. Voor democratisering van de econon
van groot belang dat de ondernemingsraa
dere vertegenwoordigende lichamen de
verplichting en de materiële mogelijkheid kr
tenminste meerdere malen per jaar aan d
ban verantwoording af te leggen.
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10 Democratische sturing in bedrijfsta
en regio's
Arbeiderszelfbestuur op het niveau van bed
instellingen is onvoldoende om de totale €
sche ontwikkeling te richten op de behoeftE
langen van de bevolking.
Investeringsbeslissingen van bedrijven dien
georiënteerd te zijn op de ontwikkelingsplar
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9 Zelfbestuur van bedrijven en instellingen

6 Democratisering van de economie betekent in de
eerste plaats het teniet doen van autocratische vormen van beheer en bestuur die zowel voor individuen als voor groepen de ontplooiing remmen en
schade toebrengen. Het realiseren van medezeggenschap en medebeslissingsrecht van mensen en hun
vertegenwoordigende organen in bedrijven en instellingen is van wezenlijke betekenis voor het vinden van antwoorden op de problemen waarmee
men op bedrijf en instelling wordt geconfronteerd.
Het gaat hier om een onder Nederlandse verhoudingen tot stand te brengen arbeiderszelfbestuur.
Bij zowel economische, technische als sociale en
personele beslissingen moet de medezeggenschap
en het beslissingsrecht van producenten worden gegarandeerd. Dit zelfbestuur dient in alle economische sectoren ontwikkeld te worden. Dit vereist zowel een verruiming van de mogelijkheden voor de
vakbeweging om in de bedrijven en instellingen invloed uitte oefenen op het beleid, als een vergroting
van de rol van de ondernemingsraden en andere
vertegenwoordigende en personeelsorganen. Er
dient een wettelijk kader te komen dat de vakbeweging het recht en de mogelijkheid geeft om binnen
de bedrijven en instellingen vakbondswerk op te zetten. In dit verband dienen de bestaande rechten van
personeelsleden en hun vertegenwoordigingen ten
aanzien van arbeidsomstandigheden en werk in snel
tempo te worden uitgebreid. De normen voor de
verplichting tot het opzetten van ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies dienen te
worden verlaagd. Het adviesrecht van ondernemingsraden ten aanzien van investeringen, van belangrijke financiële transacties, fusies en internationalisering moet worden omgezet in instemmingsrecht, terwijl het initiatiefrecht moet worden uitgebreid. Voor democratisering van de economie is het
van groot belang dat de ondernemingsraad en andere vertegenwoordigende lichamen de wettelijke
verplichting en de materiële mogelijkheid krijgen om
tenminste meerdere malen per jaar aan de achterban verantwoording af te leggen.
10 Democratische sturing in bedrijfstakken
en regio's
Arbeiderszelfbestuur op het niveau van bedrijven en
instellingen is onvoldoende om de totale economische ontwikkeling te richten op de behoeften en belangen van de bevolking.
Investeringsbeslissingen van bedrijven dienen mede
georiënteerd te zijn op de ontwikkelingsplannen van
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bedrijfstak, regio en kaderplanning op landelijk niveau. Daarbij moet rekening worden gehouden met
de belangen van producenten en consumenten en
met aspecten van regionale ontwikkeling, milieubelasting en leefbare woonomgeving. Dit vereist versterking van de rol die gemeenteraden en provinciale staten kunnen spelen op economisch terrein.
Daarnaast zijn nieuwe democratische vormen nodig
via welke de direct en indirect betrokkenen hun invloed kunnen uitoefenen. Alleen dan kan de economische ontwikkeling worden afgestemd op de veelvoudige levensbehoeften van de bevolking.

7 De autonomie van vakbeweging en
I andere belangenorganisaties
In een economisch systeem dat zich in socialistische
richting ontwikkelt, dienen vakverenigingen een belangrijke rol te spelen bij de sturing van democratisering van de economie. De vertegenwoordigingen
van loonafhankelijken, uitkeringsgerechtigden, consumentenorganisaties en vertegenwoordigingen
van kleine producenten en coöperaties hebben een
gemeenschappelijk belang bij het breken met de huidige kapitalistische structuren, bij de ontwikkeling
van een nieuwe economische politiek en bij de daarvoor noodzakelijke democratische sturing.
Voor een verantwoorde uitoefening van uitvoerende
en controlerende bevoegdheden is een zelfstandige
vakbeweging die beschikt over volledige onderhandelingsvrijheid en gegarandeerd grondwettelijk stakingsrecht van wezenlijk belang.

I
I

Leefbaar bestaan

De CPN zet zich in voor een politiek die
inwoners van Nederland bestaanszekerheid
ontplooiing garandeert. Daarbij gaat het om:
a. het verbeteren en uitbreiden van voorzie:
die bijdragen tot bestaanszekerheid en vrij oi
ing;
b. het verbeteren en uitbreiden van vrijhe
rechten op medisch, cultureel, educatief en re
terrein;
c. het vergroten van de toegankelijkheid v
voorzieningen en het wegnemen van drem
d. het verruimen van de keuzemogelijkhed
individuen ten aanzien van inrichting en or
l ing van het eigen leven;
e. het bevorderen van noodzakelijke vernieu
van genoemde voorzieningen.
Vanuit deze overwegingen is er een nauwe
hang tussen de sociale politiek en de cultuui
van de CPN.

2

Democratisering en decentralisatie van d

politiek en de voorzieningen
Om een zo groot mogelijke invloed van de bc
op de sociale en cultuurpolitiek mogelijk te rr
democratisering en decentralisatie van de ot
tie, het beheer en de uitvoering van voorziE
op dit terrein van grote betekenis.
In een democratische organisatie en behec
tuur dient naast de medezeggenschap van
soneel, de invloed van gebruikers en cliënten
den gewaarborgd.
De algemene principes met betrekking tot fi
ring, kwaliteit en het democratisch gehalte
ciale, educatieve, medische en culturele voc
gen dienen door het parlement in wetten te
vastgelegd.
Sociale zekerheid

1 Vernieuwing is noodzakelijk
Het stelsel van sociale zekerheid is in eE
lange strijd verworven. Het vormt een con
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I Leefbaar bestaan

De CPN zet zich in voor een politiek die aan alle
inwoners van Nederland bestaanszekerheid en vrije
ontplooiing garandeert. Daarbij gaat het om:
a. het verbeteren en uitbreiden van voorzieningen,
die bijdragen tot bestaanszekerheid en vrij ontplooiing;
b. het verbeteren en uitbreiden van vrijheden en
rechten op medisch, cultureel, educatief en recreatief
terrein;
c. het vergroten van de toegankelijkheid van deze
voorzieningen en het wegnemen van drempels;
d. het verruimen van de keuzemogelijkheden van
individuen ten aanzien van inrichting en ontwikkeling van het eigen leven;
e. het bevorderen van noodzakelijke vernieuwingen
van genoemde voorzieningen.
Vanuit deze overwegingen is er een nauwe samenhang tussen de sociale politiek en de cultuurpolitiek
van de CPN.

Democratisering en decentralisatie van de

2 politiek en de voorzieningen

Om een zo groot mogelijke invloed van de bevolking
op de sociale en cultuurpolitiek mogelijk te maken, is
democratisering en decentralisatie van de organisatie, het beheer en de uitvoering van voorzieningen
op dit terrein van grote betekenis.
In een democratische Organisatie en beheersstructuur dient naast de medezeggenschap van het personeel, de invloed van gebruikers en cliënten te worden gewaarborgd.
De algemene principes met betrekking tot financiering, kwaliteit en het democratisch gehalte van sociale, educatieve, medische en culturele voorzieningen dienen door het parlement in wetten te worden
vastgelegd.
Sociale zekerheid
1 Vernieuwing is noodzakelijk

3) Het stelsel van sociale zekerheid is in een jarenlange strijd verworven. Het vormt een correctie op
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de onzekerheden van de kapitalistische arbeidsmarkt
en biedt in zekere mate een bescherming tegen een
aantal risico's.
Dit verworven stelsel vertoont echter gebreken. Deze
komen onder andere tot uiting in het miskennen van
rechten voor vrouwen, jongeren en buitenlanders.
Waar het bestaande systeem is gebaseerd op de
rechten van individuele werknemers is sprake van
een voortdurende druk, gericht op uitholling daarvan. Tegelijkertijd zijn zeer velen zonder arbeidsverleden, met name vrouwen en jongeren, van die rechten uitgesloten en aangewezen op regelingen die uitgaan van de traditionele gezinsstructuur en het kostwinnersbeginsel. Bij het berekenen van de uitkeringshoogte, worden vele mensen geheel of gedeeltelijk economisch afhankelijk gemaakt. Gebreken in
het stelsel komen verder tot uiting in het inperken
van de mogelijkheid voor uitkeringsgerechtigden
om hun eigen leven in te richten, en in het gebrek aan
democratische uitvoering en beheer van het stelsel.De CPN treedt op voor een wezenlijk vernieuwd en
verbeterd stelsel van sociale zekerheid. Van afbraak
van verworven rechten kan geen sprake zijn. Evenmin kan kritiekloos worden gestreden voor het behoud van het bestaande. Verbetering van het stelsel
moet tot stand komen in een breed democratisch
proces, waarin vakbeweging, organisaties van uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties
zeggenschap kunnen hebben. Voor de CPN is het
optreden voor zo'n vernieuwing onlosmakelijk verbonden met een ander inkomensbeleid en nieuwe
werkgelegenheids- en arbeidspolitiek.
2 Uitgangspunt

3 Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid dient
uitte gaan van gelijke rechten van alle individuen op
voldoende inkomen om in eigen levensonderhoud
te voorzien en van gelijke rechten op deelname aan
maatschappelijke arbeid. Dit is een voorwaarde voor
de bevrijding van vrouwen, voor zelfstandigheid en
onafhankelijkheid van jongeren en ouderen en de
gelijkberechtiging van ingezetenen met een andere
nationaliteit.
Het stelsel van sociale zekerheid dient als bodem een
minimuminkomen te garanderen, waarvan een zelfstandig bestaan mogelijk is en dat maatschappelijk
aanvaardbaar is. Dit vormt een wezenlijk element
voor een stelsel waarin een koppeling tussen betaald
arbeidsverleden en uitkeringen gehandhaafd blijft,
rekening houdend met levensomstandigheden van
de uitkeringsgerechtigde en met een maatschappelijk aanvaardbare bovengrens van de uitkeringen.—

3 Ruimte voor nieuwe arbeidspolitiek

-

) Een vernieuwd stelsel van sociale z

moet ruimte scheppen voor een nieuwe arbi
tiek. Het dient mogelijkheden te bieden voor'
pele overgang tussen:
verschillende vormen van betaalde arL
voorbeeld door educatief verlof);
verschillende soorten betaalde arbeid en
van nog niet maatschappelijk erkende en nie
de arbeid (bijvoorbeeld de mogelijkheid on
willige basis met behoud van uitkering onl
arbeid te verrichten);
betaalde beroepsarbeid en activiteiten m€
der persoonlijke of maatschappelijke beteki
voorbeeld zwangerschaps- en ouderschap

-

-

-

Financiering
De CPN streeft naar een verschuiving va
ten van de sociale zekerheid naar de factor
Premieheffing over de kapitaalsom per wei
(ster) zal betekenen dat kapitaalsintensieve
een veel grotere bijdrage leveren aan de fin
van de sociale zekerheid dan nu het gev
beidsintensieve bedrijven worden dan niet
straft voor het feit dat ze werkgelegenheid
Van de hogere inkomens mag ook een gr
drage aan de kosten van de sociale zeker
langd worden.

3

5 Democratisering en hervorming
Om het recht op zekerheid te waarborg
herziening en vereenvoudiging van het st
eist waardoor een eind wordt gemaakt aan
cratische betutteling, ondoorzichtigheid ei
gankelijkheid die het huidige stelsel kenme'
De CPN wijst vormen van controle, die eei
ging in de privésfeer betekenen, van de hai
De uitvoeringsorganisaties van de sociale
ringen en het beheer van de betreffende
dienen gedemocratiseerd te worden. Dat
uitbreiding van zelfbeheer van verzekerder
deverzekerden en interne democratiserin
uitvoeringsorganisatie.

Woon- en leefomgeving

1 Gelijke rechten op zelfstandig wonei
De woningproduktie en -distributie
recht van alle inwoners van Nederland op
dig wonen en vrije vestiging te waarborgei

4

:erheden van de kapitalistische arbeidsmarkt
in zekere mate een bescherming tegen een
jco,s.
rven stelsel vertoont echter gebreken. Deze
nder andere tot uiting in het miskennen van
voor vrouwen, jongeren en buitenlanders.
t bestaande systeem is gebaseerd op de
van individuele werknemers is sprake van
rtdurende druk, gericht op uitholling daarelijkertijd zijn zeer velen zonder arbeidsveret name vrouwen en jongeren, van die rechsloten en aangewezen op regelingen die uiti de traditionele gezinsstructuur en het kost)eginsel. Bij het berekenen van de uitkegte, worden vele mensen geheel of gedeelnomisch afhankelijk gemaakt. Gebreken in
al komen verder tot uiting in het inperken
mogelijkheid voor uitkeringsgerechtigden
igen leven in te richten, en in het gebrek aan
itische uitvoering en beheer van het stelsel.treedt op voor een wezenlijk vernieuwd en
I stelsel van sociale zekerheid. Van afbraak
vorven rechten kan geen sprake zijn. Evenkritiekloos worden gestreden voor het be1het bestaande. Verbetering van het stelsel
stand komen in een breed democratisch
vaarin vakbeweging, organisaties van uitkechtigden en maatschappelijke organisaties
,hap kunnen hebben. Voor de CPN is het
i voor zo'n vernieuwing onlosmakelijk vermet een ander inkomensbeleid en nieuwe
genheids- en arbeidspolitiek.

:gangspunt
'ernieuwd stelsel van sociale zekerheid dient
in van gelijke rechten van alle individuen op
Ie inkomen om in eigen levensonderhoud
n en van gelijke rechten op deelname aan
ppelijke arbeid. Dit is een voorwaarde voor
ding van vrouwen, voor zelfstandigheid en
elijkheid van jongeren en ouderen en de
chtiging van ingezetenen met een andere
:eit.
A van sociale zekerheid dient als bodem een
ninkomen te garanderen, waarvan een zelf)estaan mogelijk is en dat maatschappelijk
Ibaar is. Dit vormt een wezenlijk element
stelsel waarin een koppeling tussen betaald
rleden en uitkeringen gehandhaafd blijft,
houdend met levensomstandigheden van
ngsgerechtigde en met een maatschappeardbare bovengrens van de uitkeringen.-

3 Ruimte voor nieuwe arbeidspolitiek
Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid
moet ruimte scheppen voor een nieuwe arbeidspolitiek. Het dient mogelijkheden te bieden voor een soepele overgang tussen:
verschillende vormen van betaalde arbeid (bijvoorbeeld door educatief verlof);
verschillende soorten betaalde arbeid en vormen
van nog niet maatschappelijk erkende en niet-betaalde arbeid (bijvoorbeeld de mogelijkheid om op vrijwillige basis met behoud van uitkering onbetaalde
arbeid te verrichten);
betaalde beroepsarbeid en activiteiten met bijzonder persoonlijke of maatschappelijke betekenis (bijvoorbeeld zwangerschaps- en ouderschapsverlof).-

-

-

-

4 Financiering
De CPN streeft naar een verschuiving van de kosten van de sociale zekerheid naar de factor kapitaal.
Premieheffing over de kapitaalsom per werknemer(ster) zal betekenen dat kapitaalsintensieve bedrijven
een veel grotere bijdrage leveren aan de financiering
van de sociale zekerheid dan nu het geval is. Arbeidsintensieve bedrijven worden dan niet meer gestraft voor het feit dat ze werkgelegenheid bieden.—
Van de hogere inkomens mag ook een grotere bijdrage aan de kosten van de sociale zekerheid verlangd worden.
5 Democratisering en hervorming
Om het recht op zekerheid te waarborgen is een
herziening en vereenvoudiging van het stelsel vereist waardoor een eind wordt gemaakt aan bureaucratische betutteling, ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid die het huidige stelsel kenmerken
De CPN wijst vormen van controle, die een inmenging in de privésfeer betekenen, van de hand.
De uitvoeringsorganisaties van de sociale verzekeringen en het beheer van de betreffende fondsen
dienen gedemocratiseerd te worden. Dat betekent
uitbreiding van zelfbeheer van verzekerden en medeverzekerden en interne democratisering van de
uitvoeringsorganisatie.

Woon- en leefomgeving
1 Gelijke rechten op zelfstandig wonen

4 De woningproduktie en -distributie dient het
recht van alle inwoners van Nederland op zelfstandig wonen en vrije vestiging te waarborgen.
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tingsbeleid;
het in overeenstemming brengen van bouw- en
verbeterprogram ma met de maatschappelijke behoefte aan met name woningwetwoningen;
democratisering van de bouw en het doorbreken
van de overheersende invloed van particuliere ondernemingen en financiers op bouw- en grondkosten;
een woonlastenbeleid dat zijn uitgangspunt kiest
in de inkomenssituatie van hen voor wie wordt gebouwd en de politieke vaststelling van een prijs van
het wonen die daarmee in overeenstemming is, zonder kwaliteitsverlies van de woningbouw.
-

-

functie van de steden en dorpen vereist der
sering en decentralisatie van de planning en
vorming over woningbouw en de daarmee
hangende voorzieningen. Binnen een door d
lijke overheid vastgesteld kader dienen pr
distributie en beheer plaats te vinden onder
woordelijkheid van lokale overheidsorganer
bij een zo groot mogelijke directe zeggenscl
de bevolking gegarandeerd dient te worden

-

3 Kwaliteit van woon- en leefomgeving

4 Bij haar optreden voor verbetering van de woonen leefomgeving baseert de CPN zich op de volgende uitgangspunten:
afstemming van de woningproduktie op de behoefte van de woningzoekende zelf, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
een volkshuisvestingspolitiek dient voorwaarden
te scheppen voor een werkelijke keuzevrijheid met
betrekking tot verschillende vormen van samen- of
alleenleven;
bescherming van natuur en milieu in de leefomgeving. Deze bescherming dient onder controle van
democratisch gekozen lokale organen plaats te vinden, waarbij de betrokken bewoners zelf een actieve
rol moeten kunnen spelen;
een ruimtelijke ordening waarbij een evenwichtige ontwikkeling van woon- en werkfuncties in 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 goedkoop openbaar vervoer van personen en goederen.
Dit is noodzakelijk om het beslag van het verkeer op
de gemeenschappelijke ruimte te beperken;
een planning van woningbouw en -verbetering
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;
uitvoering van renovatie en achterstallig onderhoud.
-

-

-

-

Medische en sociale zorg
1 Voorzieningen voor iedereen

5.) Sociale en medische zorg dient in princi

en voor iedereen toegankelijk te zijn. Verwer
van gelijke rechten op deze zorg vereist eer
politiek, die gericht is op het ontwikkelen
pakket voorzieningen van goede kwaliteit.
een volksverzekering voor ziektekosten te
met premie naar draagkracht.
2 Vernieuwing van de zorg

5.) Ziekte en onwelzijn worden mede bepa

de onderdrukkingsverhoudingen die onze s
ving kenmerken en die hun weerslag hebbE
arbeids- en levens-omstandigheden. De C
het daarom van groot belang dat in de m
geestelijke en sociale zorg de problemen r
den geïsoleerd van hun maatschappelijke c
Vernieuwing en verbetering van de voorzi
staan bij de CPN dan ook nadrukkelijk in hett
doorbreking van de afhankelijkheid van
van de vervreemding van eigen lich
levensomstandigheden.
Krachtige ondersteuning van initiatieven var
kers en patiënten zelf is een onmisbaar elen
sociale politiek op dit terrein.

-

-

-

4

4 Zeggenschap over woon- en leefomgeving
Bescherming van de leefbaarheid en de woon-

3 Versterken van de eerste-lijn

5 Een en ander betekent dat het niet alleen

kelijk is om voorzieningen uit te breiden er
gankelijkheid ervan te vergroten. Vernieui
verbetering van de zorg zowel naar inhoud
functie is ook een belangrijke voorwaarde \
optimaal gebruik.
De CPN acht de ontwikkeling van een uitgel
rect bereikbaar en overzichtelijk net van eer
voorzieningen, waarin verschillende discip
menwerken, daarom van grote betekenis. D
vuld met toegankelijke voorzieningen vo
specialistische hulp van hoge kwaliteit.

aalbare woningen
Ie CPN betekent een sociaal volkshuisves-

Dvereenstemming brengen van bouw- en
rogramma met de maatschappelijke ben met name woningwetwoningen;
ratisering van de bouw en het doorbreken
verheersende invloed van particuliere ongen en financiers op bouw- en grondkos-

onlastenbeleid dat zijn uitgangspunt kiest
menssituatie van hen voor wie wordt gede politieke vaststelling van een prijs van
1die daarmee in overeenstemming is, zoneitsverlies van de woningbouw.

aliteit van woon- en leefomgeving
w optreden voor verbetering van de woongeving baseert de CPN zich op de volgenspunten:
ning van de woningproduktie op de bede woningzoekende zelf, zowel in kwalita1 kwantitatieve zin.
kshuisvestingspolitiek dient voorwaarden
en voor een werkelijke keuzevrijheid met
i tot verschillende vormen van samen- of

ming van natuur en milieu in de leefomBze bescherming dient onder controle van
sch gekozen lokale organen plaats te yinbij de betrokken bewoners zelf een actieve
n kunnen spelen;
iitelijke ordening waarbij een evenwichtikeling van woon- en werkfuncties in stad
and gewaarborgd is. Voorkomen moet
at regionale onderontwikkeling zich dooraard gaat met de ontwikkeling van onleef-

lilieuvriendelijk, kwalitatief goed en goedibaar vervoer van personen en goederen.
]zakelijk om het beslag van het verkeer op
nschappelijke ruimte te beperken;
nning van woningbouw en -verbetering
rd gaat met de planning van culturele en
voorzieningen én van voorzieningen die
jkheid scheppen om verzorgende en huistaken te vermaatschappelijken;
ig van renovatie en achterstallig onder-

jenschap over woon- en leefomgeving
rming van de leefbaarheid en de woon-

functie van de steden en dorpen vereist democratisering en decentralisatie van de planning en besluitvorming over woningbouw en de daarmee samenhangende voorzieningen. Binnen een door de landelijke overheid vastgesteld kader dienen produktie,
distributie en beheer plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van lokale overheidsorganen, waarbij een zo groot mogelijke directe zeggenschap van
de bevolking gegarandeerd dient te worden.

Medische en sociale zorg
1 Voorzieningen voor iedereen

5) Sociale en medische zorg dient in principe gratis
en voor iedereen toegankelijk te zijn. Verwerkelijking
van gelijke rechten op deze zorg vereist een sociale
politiek, die gericht is op het ontwikkelen van een
pakket voorzieningen van goede kwaliteit. Er dient
een volksverzekering voor ziektekosten te komen
met premie naar draagkracht.
2 Vernieuwing van de zorg

5) Ziekte en onwelzijn worden mede bepaald door
de onderdrukkingsverhoudingen die onze samenleving kenmerken en die hun weerslag hebben op de
arbeids- en levens-omstandigheden. De CPN acht
het daarom van groot belang dat in de medische,
geestelijke en sociale zorg de problemen niet worden geïsoleerd van hun maatschappelijke context.Vernieuwing en verbetering van de voorzieningen
staan bij de CPN dan ook nadrukkelijk in hetteken van
doorbreking van de afhankelijkheid van mensen,
van de vervreemding van eigen lichaam en
levensomstandigheden.
Krachtige ondersteuning van initiatieven van gebruikers en patiënten zelf is een onmisbaar element van
sociale politiek op dit terrein.
3 Versterken van de eerste-lijn

5) Een en ander betekent dat het niet alleen noodzakelijk is om voorzieningen uit te breiden en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Vernieuwing en
verbetering 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, direct bereikbaar en overzichtelijk net van eerste-lijnsvoorzieningen, waarin verschillende disciplines samenwerken, daarom van grote betekenis. Dit aangevuld met toegankelijke voorzieningen voor meer
specialistische hulp van hoge kwaliteit.
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MACHTSVORMING
VOOR EEN
SOCIALISTISCH
NEDERLAND
62

medische en sociale zorg dient niet ondergeschikt te
zijn aan industriële en levensbeschouwelijke belangen of specifiek wetenschappelijke interesses. Dat
vereist terugdringing van de invloed van de kapitalistische industrie op met name de medische zorg en
wetenschap.
De CPN streeft naar maatschappelijke controle op de
farmaceutische en medisch-technische industrie,
naar kostenbeheersing op dat terrein en naar wettelijke bescherming tegen misbruik van experimenten
en wetenschappelijk onderzoek. Bovendien is van
belang dat initiatieven vanuit de hulpverlening en
van (potentiële) gebruikers een rol spelen bij het ontwikkelen van onderzoek naar zowel sociale oorzaken
van ziekte en onwelzijn, als naar nieuwe geneeswijzen en vormen van hulpverlening.
5 Democratisering en decentralisatie

5 van de voorzieningen

Het parlement dient middels wetgeving de kwaliteit
en de toegankelijkheid van de medische en sociale
zorg te waarborgen en te controleren. Binnen dat kader dient het medebeslissingsrecht van (potentiële)
gebruikers en medewerkers van deze voorzieningen
te worden uitgebreid.

I Culturele pluriformiteit; bestrijding van

-

discriminatie
De CPN zet zich in voor een politiek die voorv
schept voor een vrije ontwikkeling van het o
leven. Dit optreden is gebaseerd op een p
waardering van culturele verscheidenheid.
deze opvatting bestrijdt de CPN politieke ten
die culturele pluriformiteit aanvechten en c
verschillen in levensstijl aangrijpen voor disc
rende maatregelen. Dat betekent:
a. dat wederzijdse acceptatie en begrip van '
lende godsdienstige, levensbeschouwelijke
tieke opvattingen en uitingen bevorderd
worden, uitgaande van en binnen het kader
grondwettelijke verankerde vrijheid van mei
ting en organisatie. Hiermee kan een bijdra1
den geleverd aan de bestrijding van onve
zaamheid ten gevolge van rigide maatscha
scheidsmuren;
b. dat mensen het recht hebben om ten aan
samenlevingsvormen, leefstijl, seksualiteit,
naar eigen inzichten hun leven vorm te ge'
vereist onder andere het terugdringen van d
kende invloed van heersende gezinsideolog
de discriminerende heteroseksuele norm. O
nistische strijd op het gebied van de cultuur c
vorderd te worden door het afbreken van ge
discriminerende sociale culturen en manneli
vinistische gedragspatronen;
c. een positieve waardering van het naast er
kaar leven van mensen met verschillende
en/of culturele achtergronden. Dit is voor I
geen passief uitgangspunt: het opheffen var
stellingen waarmee culturele minderheden
fronteerd worden, vereist een actieve bestrijc
elke vorm van racisme en onderdrukking
nisch-culturele minderheden, van seksisme
andere discriminerende uitingen. Met name
gen fascistische tendensen, omdat deze de
delde en meest gevaarlijke uitingen zijn var
draagzaamheid, discriminatie en superior
voelens;
d. het actief scheppen van voorwaarden voc
afbreken van drempels bij de vrije toegang

fhankelijke medische en sociale zorg

rd, de ontwikkeling en de kosten van de

en sociale zorg dient niet ondergeschikt te
idustriële en levensbeschouwelijke belanecifiek wetenschappelijke interesses. Dat
ugdringing van de invloed van de kapitalisustrie op met name de medische zorg en
p.
reeft naar maatschappelijke controle op de
:ische en medisch-technische industrie,
nbeheersing op dat terrein en naar wetteerming tegen misbruik van experimenten
schappelijk onderzoek. Bovendien is van
t initiatieven vanuit de hulpverlening en
tiële) gebruikers een rol spelen bij het ont'an onderzoek naar zowel sociale oorzaken
en onwelzijn, als naar nieuwe geneeswij-men van hulpverlening.
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nent dient middels wetgeving de kwaliteit
]ankelijkheid van de medische en sociale
arborgen en te controleren. Binnen dat kaet medebeslissingsrecht van (potentiële)
en medewerkers van deze voorzieningen
uitgebreid.

CULTUURPOLITIEK

I Culturele pluriformiteit; bestrijding van
U discriminatie

De CPN zet zich in voor een politiek die voorwaarden
schept voor een vrije ontwikkeling van het culturele
leven. Dit optreden is gebaseerd op een positieve
waardering van culturele verscheidenheid. Vanuit
deze opvatting bestrijdt de CPN politieke tendensen
die culturele pluriformiteit aanvechten en culturele
verschillen in levensstijl aangrijpen voor discriminerende maatregelen. Dat betekent:
a. dat wederzijdse acceptatie en begrip van verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen en uitingen bevorderd dient te
worden, uitgaande van en binnen het kader van de
grondwettelijke verankerde vrijheid van meningsuiting en organisatie. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van onverdraagzaamheid ten gevolge van rigide maatschappelijke
scheidsmuren;
b. dat mensen het recht hebben om ten aanzien van
samenlevingsvormen, leefstijl, seksualiteit, erotiek
naar eigen inzichten hun leven vorm te geven. Dit
vereist onder andere het terugdringen van de beperkende invloed van heersende gezinsideologieën en
de discriminerende heteroseksuele norm. Ook feministische strijd op het gebied van de cultuur dient bevorderd te worden door het afbreken van geslachtsdiscriminerende sociale culturen en mannelijk chauvinistische gedragspatronen;
c. een positieve waardering van het naast en met elkaar leven van mensen met verschillende etnische
en/of culturele achtergronden. Dit is voor de CPN
geen passief uitgangspunt: het opheffen van achterstellingen waarmee culturele minderheden geconfronteerd worden, vereist een actieve bestrijding van
elke vorm van racisme en onderdrukking van etnisch-culturele minderheden, van seksisme en alle
andere discriminerende uitingen. Met name ook tegen fascistische tendensen, omdat deze de gebundelde en meest gevaarlijke uitingen zijn van onverdraagzaamheid, discriminatie en superioriteitsgevoelens;
d. het actief scheppen van voorwaarden voor en het
afbreken van drempels bij de vrije toegang van een
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Onderwijs en wetenschap
1 Onderwijs en culturele ontplooiing
De onderwijspolitiek van de CPN gaat uit van het
belang van optimale onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, waardoor mensen in staat zijn zichzelf te
ontwikkelen en te kwaliciferen.
Het onderwijs dient gekenmerkt te worden door
veelzijdige vorming en ontwikkeling van vaardigheden.
Onderwijs is een collectief proces, waarin mensen
van elkaar kunnen leren, tot onderlinge solidariteit
worden gemotiveerd en tot individuele prestaties
kunnen komen. 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.

L

2 Onderwijs voor iedereen en naar eigen keuze
Gelijke rechten op onderwijs voor iedereen betekent 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.
Behalve door financiële drempels, wordt de Vrije
deelname aan onderwijsvoorzieningen ook belemmerd door de bestaande maatschappelijke verschillen. Onderwijsvoorzieningen moeten zodanig zijn
georganiseerd, dat deze belemmeringen overwonnen kunnen worden. Het onderwijsaanbod dient in
het algemeen qua inhoud en omvang te voldoen
aan de vraag, ongeacht leeftijd en leefomstandigheden van hen die onderwijs Vragen. De grondwettelijk
verankerde vrijheid van onderwijs moet wettelijk zodanig worden uitgewerkt dat:
de positie van de onderwijsgebruikers tegenover
de besturen wordt versterkt;
financiële gelijkstelling door materiële wordt vervangen;
openbaar onderwijs overal als basisvoorziening
aanwezig is.

2

-

-

bijzonder onderwijs zijn een voorwaarde or
houd ervan zoveel mogelijk af te stemmen 01
hoeften van alle betrokkenen. Deze moeten
genheid hebben om mee te beslissen o
onderwijsprogramma.
Binnen deze democratische verhoudingen
leerkrachten een eigen verantwoordelijkheid
inhoud van het onderwijs en moet ook hun
op de inhoud van het onderwijs in het algerr
garandeerd zijn.

De overheid heeft tot taak toe te zien of het or
voldoet aan algemene kwaliteitsnormen. 2
zich daarbij te beperken tot marginale toets
de hand van leerplannen.

4 Vrije ontplooiing van wetenschap--De CPN streeft naar vrijheid van wetens
onafhankelijkheid van wetenschappelijke or
kers gekoppeld aan de verplichting tot verai
ding van wetenschappelijk onderzoek, maE
pelijke controle over en beschikbaarheid var
zoeksresu Itaten.
Dat vereist terugdringing van commerc
staatspolitieke bemoeienis met de inhoudeli
wikkeling van wetenschappelijk onderzoek. I
nomie ten aanzien van opzet en uitvoering
der-zoek dient ook in het geval van opdrac
zoek voor bedrijven en staatsinstellingen
borgd te worden.

L

5 Democratisering van wetenschapsbec

2 Wetenschappelijk onderzoek dient in de

i

de algemene middelen gefinancierd te wor
mocratische besluitvorming over de aanv
van deze middelen en democratische coni
het gebruik vereist in de eerste plaats internE
cratisering van wetenschappelijke instellin
van landelijke wetenschappelijke organen
belangrijke rol spelen bij de onderzoeksprogi
ring. Externe democratische controle zal zich
beperken tot toetsing van de globale verdel
onderzoeksgelden over de verschillende
zoeksterreinen, aan algemene maatschappe
teria.
Door externe democratische controle kun
grenzen bepaald worden van maatschappE
laatbare onderzoeksvragen.
-

-

3 Democratisering van het onderwijs

2 Democratische verhoudingen in het openbaar en

6 Toegankelijkheid van onderzoeksresu
Openbaarheid van resultaten voor wete
pelijk ondërzoek dient slechts beperkt te wo
basis van algemeen geldende regels met be

L

veelzijdige informatie en eigen cultuuruitinet tegengaan van de onderschikking daarcommerciële, patriarchale of staatsbelan-

en wetenschap
derwijs en culturele ontplooiing

iderwijspolitiek van de CPN gaat uit van het
an optimale onderwijs- en opleidingsmoge, waardoor mensen in staat zijn zichzelf te

len en te kwaliciferen.
erwijs dient gekenmerkt te worden door
je vorming en ontwikkeling van vaardig-

is is een collectief proces, waarin mensen
ar kunnen leren, tot onderlinge solidariteit
gemotiveerd en tot individuele prestaties
(omen. Daarbij dient het onderwijs een bijleveren aan de ontwikkeling van democratirden die van fundamentele betekenis zijn
menselijke en maatschappelijke verhoudin-

derwijs voor iedereen en naar eigen keuze
:e rechten op onderwijs voor iedereen bete9 eerste plaats dat er geen financiële dremjen zijn om onderwijs te volgen. Ook na het
n van de leerplicht dienen mensen, zonder
iële problemen te komen, door te kunnen

door financiële drempels, wordt de Vrije
e aan onderwijsvoorzieningen ook belemr de bestaande maatschappelijke verschilerwijsvoorzieningen moeten zodanig zijn
seerd, dat deze belemmeringen overwonien worden. Het onderwijsaanbod dient in
neen qua inhoud en omvang te voldoen
-aag, ongeacht leeftijd en leefomstandigheien die onderwijs vragen. De grondwettelijk
:1e vrijheid van onderwijs moet wettelijk zorrden uitgewerkt dat:
itie van de onderwijsgebruikers tegenover
-en wordt versterkt;
ële gelijkstelling door materiële wordt verar onderwijs overal als basisvoorziening
is.

nocratisering van het onderwijs

cratische 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 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 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 toetsing aan
de hand van leerplannen.

2

4 Vrije ontplooiing van wetenschap

De CPN streeft naar vrijheid van wetenschap en
onafhankelijkheid van wetenschappelijke onderzoekers gekoppeld aan de verplichting tot verantwoording van wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke controle over en beschikbaarheid van onderzoeksresultaten.
Dat vereist terugdringing van commerciële en
staatspolitieke bemoeienis met de inhoudelijke ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek. De autonomie ten aanzien van opzet en uitvoering van onderzoek dient ook in het geval van opdrachtonderzoek voor bedrijven en staatsinstellingen gewaarborgd te worden.

2

5 Democratisering van wetenschapsbeoefening

Wetenschappelijk onderzoek dient in de regel uit
de algemene middelen gefinancierd te worden. Democratische besluitvorming over de aanwending
van deze middelen en democratische controle op
het gebruik vereist in de eerste plaats interne democratisering van wetenschappelijke instellingen en
van landelijke wetenschappelijke organen die een
belangrijke rol spelen bij de onderzoeksprogrammering. Externe democratische controle zal zich moeten
beperken tot toetsing van de globale verdeling van
onderzoeksgelden over de verschillende onderzoeksterreinen, aan algemene maatschappelijke criteria.
Door externe democratische controle kunnen de
grenzen bepaald worden van maatschappelijk toelaatbare onderzoeksvragen.
I) 6 Toegankelijkheid van onderzoeksresultaten
L Openbaarheid van resultaten voor wetenschappelijk ondérzoek dient slechts beperkt te worden op
basis van algemeen geldende regels met betrekking
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7 Wetenschappelijk onderwijs
Consequentie van de algemene doelstellingen
van de onderwijspolitiek die de CPN voorstaat voor
de inhoud van het wetenschappelijk onderwijs, is dat
onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk geïntegreerd wordt, pluriformiteit van wetenschapsbeoefening gerespecteerd wordt, en dat individuele prestatiegerichtheid van het huidige wetenschappelijk
onderwijs wordt teruggedrongen.
De toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs dient vergrootte worden en het elitekarakter van
bepaalde wetenschappelijke opleidingen dient doorbroken te worden.
Versterking van democratische bestuursvormen op
alle niveaus van universiteiten en hogescholen is
onontbeerlijk.

2

Kunst

1 Veelzijdige ontwikkeling van kunst
Kunst is van essentiële betekenis voor de kwaliteit van het leven. Ze heeft een scheppende betekenis in zichzelf en als zodanig een maatschappelijke
betekenis. Deze maatschappelijke betekenis is nog
duidelijker waar kunst maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen zichtbaar kan maken en mede beïnvloedt. Zowel ten aanzien van kunst als toegepaste kunst acht de CPN een bloeiend kultureel leven en een actieve betrokkenheid van mensen op
deze gebieden van belang. De CPN gaat daarbij uit
van het principe van artistieke vrijheid van kunstenaars en wijst onderschikking van kunst aan economische en politieke doelen en belangen van de
hand.
Betrokkenheid bij en aandacht voor kunst kan een
onderdeel vormen van veelzijdige ontwikkeling en
ontplooiing. Daarom is het de taak van de overheid
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. Een dergelijk voorwaardenscheppend kunstbeleid maakt een
pluriforme ontwikkeling in de kunst mogelijk. Daarbij
heeft de overheid tot taak om de mogelijkheden voor
ontwikkeling van die kunstuitingen te beschermen,
die onder invloed van economische of politieke
maatregelen worden bedreigd. Afschaffing of drasti-

sche vermindering van overheidssubsidies t€
zien van kunst zou enerzijds leiden tot onbeta
heid van kunst, anderzijds tot verschraling
verscheidenheid in de kunstproduktie.

2 Toegankelijkheid van de kunst
) Ter bevordering van een levendige wis
king tussen kunst, kunstenaars en publiek is €
mocratische organisatie van het kunstleven ei
te voor experimentele initiatieven noodzakelij
Belangrijk daarin is een zo groot mogelijke spi
van zowel de verschillende vormen van kun
gen, als van de mogelijkheden om daarmee
raking te komen. Democratische organisatie \
kunstleven betekent tevens het onderkennen
open wijze omgaan met de spanningen die l
bestaan tussen verschillende betrokkenen. 0
wil bijdragen aan vergroting van de accepta
verschillende opvattingen en ontwikkelinger
kunst die door verschillende delen van de be'
van belang worden gevonden.
De CPN erkent de bijzondere waarde van kun:
ge vorming en amateuristische kunstbeoE
voor de ontwikkeling van mensen en treedt c
een krachtige ondersteuning en stimulering h
De toegankelijkheid van kunst kan ondermeer
derd worden door het afschaffen van fin
drempels voor het deelnemen aan het cultu
ven, alsmede door het stimuleren van kunst
vorming en het verruimen van de mogelijl
voor amateuristische kunstbeoefening.

3

Media

Voor een veelzijdige informatievoorzienir

4 Radio en televisie, films, boeken, tijdsc

dag- en weekbladen verzorgen een belangr
van de kennisoverdracht, de wisselwerking
frontatie, de instemming en kritiek op de maa
pelijke ontwikkelingen in het algemeen, de cu
het bijzonder.
De CPN acht een pluriform stelsel van mediE
geverijen onontbeerlijk voor het bevorderen \
levendige wisselwerking tussen verschil lei
vensbeschouwelijke en politiek-ideologische
tingen en tussen verschillende culturen. Voc
rele vernieuwing dient in het bijzonder ruimte
den geboden.
Decentralisatie en democratisering van zo'n s
noodzakelijk om een zo groot mogelijke ru
kunnen bieden aan initiatieven vanuit de be

scherming van de privacy. In elk geval dient
van toegankelijkheid van onderzoeksresult afhankelijk te zijn van de financieringswijze.

tenschappelijk onderwijs
equentie van de algemene doelstellingen
nderwijspolitiek die de CPN voorstaat voor
id van het wetenschappelijk onderwijs, is dat
is en onderzoek zoveel mogelijk geïntevordt, pluriformiteit van wetenschapsbeoerespecteerd wordt, en dat individuele presththeid van het huidige wetenschappelijk
is wordt teruggedrongen.
tnkelijkheid van het wetenschappelijk ondert vergroot te worden en het elitekarakter van
wetenschappelijke opleidingen dient doorworden.
ng van democratische bestuursvormen op
aus van universiteiten en hogescholen is
erlijk.

elzijdige ontwikkeling van kunst
t is van essentiële betekenis voor de kwal]iet leven. Ze heeft een scheppende betekehzelf en als zodanig een maatschappelijke
s. Deze maatschappelijke betekenis is nog
r waar kunst maatschappelijke verhoudin)ntwikkelingen zichtbaar kan maken en meloedt. Zowel ten aanzien van kunst als toekunst acht de CPN een bloeiend kultu reel leen actieve betrokkenheid van mensen op
)ieden van belang. De CPN gaat daarbij uit
principe van artistieke vrijheid van kunstewijst onderschikking van kunst aan econoen politieke doelen en belangen van de

nheid bij en aandacht voor kunst kan een
el vormen van veelzijdige ontwikkeling en
ing. Daarom is het de taak van de overheid
der inhoudelijke bemoeienis met de kunst,
;tenaars en anderen die zich daar in de ruimiee bezig houden, het werk mogelijk te maestaanszekerheid te garanderen. Een dergeNaardenscheppend kunstbeleid maakt een
e ontwikkeling in de kunst mogelijk. Daarbij
overheid tot taak om de mogelijkheden voor
ling van die kunstuitingen te beschermen,
er invloed van economische of politieke
alen worden bedreigd. Afschaffing of drasti-

sche vermindering van overheidssubsidies ten aanzien van kunst zou enerzijds leiden tot onbetaalbaarheid van kunst, anderzijds tot verschraling van de
verscheidenheid in de kunstproduktie.
2 Toegankelijkheid van de kunst
Ter bevordering van een levendige wisselwerking tussen kunst, kunstenaars en publiek is een democratische organisatie van het kunstleven en ruimte voor experimentele initiatieven noodzakelijk.
Belangrijk daarin is een zo groot mogelijke spreiding
van zowel de verschillende vormen van kunstuitingen, als van de mogelijkheden om daarmee in aanraking te komen. Democratische organisatie van ht
kunstleven betekent tevens het onderkennen en op
open wijze omgaan met de spanningen die kunnen
bestaan tussen verschillende betrokkenen. De CPN
wil bijdragen aan vergroting van de acceptatie van
verschillende opvattingen en ontwikkelingen in de
kunst die door verschillende delen van de bevolking
van belang worden gevonden.
De CPN erkent de bijzondere waarde van kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening
voor de ontwikkeling van mensen en treedt op voor
een krachtige ondersteuning en stimulering hiervan.
De toegankelijkheid van kunst kan ondermeer bevorderd worden door het afschaffen van financiële
drempels voor het deelnemen aan het culturele leven, alsmede door het stimuleren van kunstzinnige
vorming en het verruimen van de mogelijkheden
voor amateuristische kunstbeoefening.

Media
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 maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen, de cultuur in
het bijzonder.
De CPN acht een pluriform stelsel van media en uitgeverijen onontbeerlijk voor het bevorderen van een
levendige wisselwerking tussen verschillende levensbeschouwelijke en politiek-ideologische opvattingen en tussen verschillende culturen. Voor culturele vernieuwing dient in het bijzonder ruimte te worden geboden.
Decentralisatie en democratisering van zo'n stelsel is
noodzakelijk om een zo groot mogelijke ruimte te
kunnen bieden aan initiatieven vanuit de bevolking
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en inhoudelijke bemoeienis door de staat en/of commercie tegen te gaan. De toegankelijkheid van de via
media verspreide kunst en cultuur dient stelselmatig
te worden bevorderd.
Verwerkelijking van gelijke rechten voor iedereen op
informatie vereist een culturele politiek, gericht op
spreiding en instandhouding van vrij toegankelijke
openbare bibliotheekvoorzieningen, waar informatie
in de ruimste zin gratis ter beschikking wordt gesteld.

Voor een democratisch bestuur

1 Politieke democratie als doelstelling
De
CPN treedt op voor politieke democrz
I
het voor iedereen mogelijk maakt deel te nerr
processen van besluitvorming en bestuur o
naai, regionaal en plaatselijk niveau, op basis
litieke vrijheid, gelijkheid en mondigheid. P
democratie is daarbij niet slechts een middel
fase in de strijd voor socialisme. Zij heeft betel
zichzelf, die ook in de socialistische maatscha
gelding moet komen en verder ontwikkeld
worden.
De strijd voor versterking en vernieuwing van
ke democratie maakt dan ook deel uit van c
voor een fundamentele democratisering van
hele maatschappelijke leven en moet daarc
bonden worden met het veroveren van den
sche zeggenschap in bedrijven, bedrijfstakker
ten en instellingen en de ontwikkeling van d
voor noodzakelijke vormen van sociale dem

-

2 Politieke democratie als historische
verworvenheid
In de bestaande vormen van politieke democ
de daarmee samenhangende democratisch
ten komen belangrijke historische verworvei
tot uiting. In ons land zijn een aantal minimale
ten voor politiek democratisch functioneren
legd.
Bij de strijd voor verdediging en uitbreiding c
is voor de CPN wezenlijk: vrijheid van mer
ting, vrijheid van organisatie en vergaderin
meen Vrij, gelijk en geheim actief en passi
recht, gelijke kansen voor alle politieke partijer
recht van deze partijen op oppositie, parlerr
verantwoordingsplicht van de regering, rech
heid van bestuur, onafhankelijkheid van d
spraak en het principe dat iedereen dezelf
spraak kan maken op dezelfde rechtsbesch
van de overheid.
Verdediging van deze verworvenheden vere
cipiële bestrijding van politieke en, maatscha
krachten die er op uit zijn deze democratisc

idelijke bemoeienis door de staat en/of cornegen te gaan. De toegankelijkheid van de via
erspreide kunst en cultuur dient stelselmatig
n bevorderd.
;elijking van gelijke rechten voor iedereen op
Lie vereist een culturele politiek, gericht op
g en instandhouding van Vrij toegankelijke
-e bibliotheekvoorzieningen, waar informatie
mste zin gratis ter beschikking wordt gesteld.

VA

POLITIEKE
DEMOCRATIE
EN HERVORMING
VAN HET
STAATSBESTUUR
Voor een democratisch bestuur
1 Politieke democratie als doelstelling
I De CPN treedt op voor politieke democratie, die
het voor iedereen mogelijk maakt deel te nemen aan

processen van besluitvorming en bestuur op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, op basis van politieke vrijheid, gelijkheid en mondigheid. Politieke
democratie is daarbij niet slechts een middel of een
fase in de strijd voor socialisme. Zij heeft betekenis in
zichzelf, die ook in de socialistische maatschappij tot
gelding moet komen en verder ontwikkeld dient te
worden.
De strijd voor versterking en vernieuwing van politieke democratie maakt dan ook deel uit van de strijd
voor een fundamentele democratisering van het gehele maatschappelijke leven en moet daarom verbonden worden met het veroveren van democratische zeggenschap in bedrijven, bedrijfstakken, buurten en instellingen en de ontwikkeling van de daarvoor noodzakelijke vormen van sociale democratie.
2 Politieke democratie als historische
verworvenheid

In de bestaande vormen van politieke democratie en
de daarmee samenhangende democratische rechten komen belangrijke historische verworvenheden
tot uiting. In ons land zijn een aantal minimale vereisten voor politiek democratisch functioneren vastgelegd.
Bij de strijd voor verdediging en uitbreiding daarvan
is voor de CPN wezenlijk: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van Organisatie en vergadering, algemeen vrij, gelijk en geheim actief en passief kiesrecht, gelijke kansen voor alle politieke partijen en het
recht van deze partijen op oppositie, parlementaire
verantwoordingsplicht van de regering, rechtmatigheid van bestuur, onafhankelijkheid van de rechtspraak en het principe dat iedereen dezelfde aanspraak kan maken op dezelfde rechtsbescherming
van de overheid.
Verdediging van deze verworvenheden vereist principiële bestrijding van politieke en maatschappelijke
krachten die er op uit zijn deze democratische rech-
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Politieke democratie vormt in deze maatschappij
een voortdurende inzet van strijd waarin de CPN optreedt tegen elke aantasting van democratische verworvenheden en voor uitbreiding en vernieuwing.Tegelijkertijd en in samenhang daarmee vormt de
politieke democratie als zodanig een terrein waar
reële mogelijkheden zijn om successen te boeken in
de strijd tegen elke vorm van uitbuiting en onderdrukking. Daartoe is het noodzakelijk om de strijd op
het terrein van de politieke democratie (bijvoorbeeld
in parlementaire organen) te verbinden met de strijd
op andere terreinen.
4 Belemmeringen doorbreken

I Een verdere ontplooiing van de politieke democratie vereist een grondige afbraak van alle uitbuitings- en onderdrukkingsverhoudingen. Deze werken door in de wijze van politiek bedrijven, in de manier waarop de staat is georganiseerd en in de samenstelling en het functioneren van de verschillende staatsorganen.
De politieke democratie wordt beperkt door de
macht van de grote kapitalistische ondernemingen,
die vitale onderdelen van de burgerlijke staat beheersp_n_

De bestaande machtsverhoudingen belemmeren
een bestuur, dat democratisch en doorzichtig is en
dicht bij de mensen staat. Hoewel in de bestaande
staatkundige verhoudingen formeel gelijke rechten
bestaan voor deelname aan besluitvorming, is feitelijk sprake van een systematische beperking van
mogelijkheden voor onderdrukte en uitgebuite
groepen.
Voor vrouwen zijn de feitelijke mogelijkheden om reëel deel te nemen aan het politieke gebeuren extra
beperkt door de bestaande arbeids- en rolverdeling
en de door mannen gedomineerde politieke omgangsvormen en structuren.
Voor de CPN is de strijd voor politieke democratie zowel verbonden met de strijd tegen de bestaande
machtsverhoudingen, als gericht op fundamentele
hervorming van de staat.
5 Uitgangspunten voor een democratische
inrichting van de staat

De CPN streeft een politieke democratie na, die zoveel mogelijk ruimte geeft aan directe vormen van

zeggenschap. Dat betekent niet alleen ruimt
sociale democratie op de verschillende terrein
het maatschappelijk leven maar ook gegaran
mogelijkheden voor sociale bewegingen om
langen en gezichtspunten die zij vertegenwoc
in het geding te brengen. In dit opzicht zal de
de staat naar de mening van de CPN zo bepei
gelijk moeten zijn.
Bij haar optreden voor hervorming en verniE
van het staatsbestuur gaat de CPN uitvan de
de elementaire principes van een democr
rechtsstaat:
de activiteiten van de staat moeten aan zo
regels onderworpen zijn dat de bescherming'
individu tegen willekeur van de staat onder a
standigheden gewaarborgd is;
om zeggenschap van de bevolking te gara
dienen deze regels het resultaat te zijn van de
tische menings- en besluitvorming;
om een samenballing van staatsmacht te
men dient er een duidelijke verdeling van be
heden over de verschillende staatsinstellin
zijn, uitgaande van een onderscheiden eigen
woordelijkheid van respectievelijk wetg
macht, uitvoerende macht en rechtspraak—
-

-

-

Grondrechten

1 Erkenning grondrechten
De
CPN onderschrijft de in de grondwE
L
internationale verdragen verankerde gelij
rechten, waarbij het verbod van discrimin
centrale betekenis is, mensenrechten (eerbi
van de persoonlijke levenssfeer en de on
baarheid van het menselijk lichaam), en der
sche grondrechten (vrijheid van godsdiens
vensovertuiging, vrijheid van meningsuitin
en telefoongeheim, algemeen kiesrecht, gel
noembaarheid in overheidsdienst, vrijheid
eniging, vergadering en betoging, vrijhe
onderwijs).

'

2 Uitbreiding grondrechten

L Het geheel van hier bovengenoemde rec
vrijheden, dat in de grondwet is neergelegc
beschermd en gewaarborgd moeten won
moeten worden uitgebreid. De CPN zal zich
voor uitbreiden van grondrechten en de r
strijd voor invulling van die rechten.
a. De CPN streeft daarbij naar erkenning van
kingsrecht, waarborgen van de vrijheid van

te tasten. Fascistische en racistische organiienen daarom verboden en ontbonden te

litieke democratie als strijdterrein
eke democratie vormt in deze maatschappij
rtdurende inzet van strijd waarin de CPN opgen elke aantasting van democratische verieden en voor uitbreiding en vernieuwing.
rtijd en in samenhang daarmee vormt de
democratie als zodanig een terrein waar
)gelijkheden zijn om successen te boeken in
tegen elke vorm van uitbuiting en onderDaartoe is het noodzakelijk om de strijd op
in van de politieke democratie (bijvoorbeeld
nentaire organen) te verbinden met de strijd
re terreinen
.

lemmerungen doorbreken
verdere ontplooiing van de politieke demoreist een grondige afbraak van alle uitbuii onderdrukkingsverhoudingen. Deze werin de wijze van politiek bedrijven, in de marop de staat is georganiseerd en in de saing en het functioneren van de verschillen;organen.
ieke democratie wordt beperkt door de
an de grote kapitalistische ondernemingen,
onderdelen van de burgerlijke staat beheer-

:aande machtsverhoudingen belemmeren
tuur, dat democratisch en doorzichtig is en
de mensen staat. Hoewel in de bestaande
dige verhoudingen formeel gelijke rechten
voor deelname aan besluitvorming, is feiteke van een systematische beperking van
heden voor onderdrukte en uitgebuite

uwen zijn de feitelijke mogelijkheden om rote nemen aan het politieke gebeuren extra
1oor de bestaande arbeids- en rolverdeling
oor mannen gedomineerde politieke omrmen en structuren.
PN is de strijd voor politieke democratie zoonden met de strijd tegen de bestaande
erhoudingen, als gericht op fundamentele
ing van de staat.

:gangspunten voor een democratische
Iting van de staat
streeft een politieke democratie na, die zogelijk ruimte geeft aan directe vormen van

zeggenschap. Dat betekent niet alleen ruimte voor
sociale democratie op de verschillende terreinen van
het maatschappelijk leven maar ook gegarandeerde
mogelijkheden voor sociale bewegingen om de belangen en gezichtspunten die zij vertegenwoordigen
in het geding te brengen. In dit opzicht zal de rol van
de staat naar de mening van de CPN zo beperkt mogelijk moeten zijn.
Bij haar optreden voor hervorming en vernieuwing
van het staatsbestuur gaat de CPN uit van de volgende elementaire principes van een democratische
rechtsstaat:
de activiteiten van de staat moeten aan zodanige
regels onderworpen zijn dat de bescherming van het
individu tegen willekeur van de staat onder alle omstandigheden gewaarborgd is;
om zeggenschap van de bevolking te garanderen
dienen deze regels het resultaat te zijn van democratische menings- en besluitvorming;
om een samenballing van staatsmacht te voorkomen dient er een duidelijke verdeling van bevoegdheden over de verschillende staatsinstellingen te
zijn, uitgaande van een onderscheiden eigen verantwoordelijkheid van respectievelijk wetgevende
macht, uitvoerende macht en rechtspraak.

-

-

-

-

-

Grondrechten
t, 1 Erkenning grondrechten
De CPN onderschrijft de in de grondwet en in
internationale verdragen verankerde gelijkheidsrechten, waarbij het verbod van discriminatie van
centrale betekenis is, mensenrechten (eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer en de onschendbaarheid van het menselijk lichaam), en democratische grondrechten (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, briefen telefoongeheim, algemeen kiesrecht, gelijke benoembaarheid in overheidsdienst, vrijheid van vereniging, vergadering en betoging, vrijheid van
onderwijs).

L

2 Uitbreiding grondrechten

L

Het geheel van hier bovengenoemde rechten en
vrijheden, dat in de grondwet is neergelegd en die
beschermd en gewaarborgd moeten worden, zal
moeten worden uitgebreid. De CPN zal zich inzetten
voor uitbreiden van grondrechten en de politieke
strijd voor invulling van die rechten.
a. De CPN streeft daarbij naar erkenning van het stakingsrecht, waarborgen van de vrijheid van kunst en
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wetenschap, rechtsbescherming tegen gedwongen
psychiatrische opname en behandeling, uitsluiten
van de mogelijkheid het kiesrecht te ontnemen aan
totaalweigeraars, gedetineerden en TBR-ers en het
vastleggen van de onvervreemdbaarheid van het
staatsburgerschap.
b. Sociale grondrechten, zoals het recht op betaalde
arbeid, wonen, onderwijs en sociale zekerheid, dienen meer precies te worden vastgelegd en
aangevuld.
Het is noodzakelijk om de grondrechten ook te verlenen aan groepen, die daarvan tot nog toe zijn uitgesloten. In dat verband streeft de CPN naar gelijke politieke rechten van niet-Nederlanders die in Nederland wonen,
Het is voorts van belang om de werking van grondrechten te garanderen. Dat betekent onder meer dat
bescherming van vrouwen en kinderen tegen seksueel geweld en misbruik een wettelijke basis krijgt. Het
gehele stelsel van huwelijks- en erfrecht, zeggenschap over kinderen, naamgeving is gebaseerd op
ongelijkheid voor man en vrouwen van gehuwde en
ongehuwde staat. Dit stelsel zal grondig herzien en
van elk seksistisch karakter ontdaan moeten worden,

minatie propageren. Dit is in overeenstemm
het streven van de CPN naar een vernieuwd
cratisch-parlementaire staatsvorm.

-

-

I

-

3 Positie van gekozen organen
De positie van het parlement en andei
genwoordigende politieke organen (zoals
teraden) staat in de huidige maatschapp
voortdurende druk. Beslissingen die van cer
tekenis zijn voor de maatschappelijke ontv
onttrekken zich maar al te vaak aan de zegg
van deze organen. Dat geldt allereerst voor
tiek en maatschappelijk vaak verstrekkend
singen, die in deze maatschappij aan de ka
zitters en andere machthebbers zijn voorbe
Het geldt ookvoor beslissingen die wel tot hi
van de overheid worden gerekend, maar di
in de verschillende staatsapparaten wordE
men zonder dat de gekozen organen voldoe
gelijkheden hebben om daar controle over
fenen. En tenslotte: daar waar gekozen org
reële bevoegdheden lijken te hebben, ontb
hen vaak aan de (financiële) middelen om
voegdheden waar te maken. Dergelijke ter
die tot uitholling van de politieke democrat
kunnen alleen bestreden worden wanneer c
tische krachten zich inzetten voor een ve
van de positie van de gekozen politieke orç
alle niveaus. Dat vereist in elk geval:
het verbeteren van de mogelijkheden
staatsburgers om te participeren in alle
beslissingen;
het realiseren van een zodanige maniel
sluitvorming en uitvoering, dat betrokkenE
mogelijk op elk niveau en in elke fase invloe
uitoefenen, mede door vormen van direci
cratie;
het versterken van de positie. van geko;
nen, zodat zij een sturende rol kunnen verve

)
J

3 Erfelijke staatsfuncties uit de tijd

2 Erfelijke staatsfuncties zijn onverenigbaar met de
democratische beginselen van de CPN. De huidige
constitutionele monarchie, waarbij de bevoegdheden van het staatshoofd beperkt blijven tot die
omschreven in de grondwet, behoeft naar de mefling van de CPN geen beletsel te zijn om een begin
te maken met een hervorming van de maatschappij.
Op langere termijn is in het kader van het streven
naar een socialistische maatschappij de overgang
van een constitutionele monarchie naar een democratische republiek echter onvermijdelijk.

Gekozen organen
1 Meerpartijenstelsel uitgangspunt

3 Naar de mening van de CPN zijn het bestaan en
de activiteit van politieke partijen met hun uiteenlopende levensbeschouwelijke en politieke visies, van
wezenlijke betekenis voor een democratische besluitvorming. In het socialisme dienen voor alle partijen, onafhankelijk van hun visie op de maatschappij, de grondwettelijke rechten en het functioneren in
vertegenwoordigende en besturende lichamen volledig gewaarborgd te zijn met uitzondering van fascistische partijen en andere partijen die rassendiscri-

2 Verkiezingen
De CPN treedt op voor:
bescherming van het kiesstelsel en het
van evenredige vertegenwoordiging zond
drempels;
het scheppen van gelijke mogelijkheden vi
tieke partijen om hun standpunten te ontwik
in de openbaarheid tot uitdrukking te breng
het bevorderen van een democratisch pc
maat, hetgeen onmisbaar is voor een gelijkv
competitie van partijen ook en met name tij
verkiezingsstrijd.

-

v

-

-

hiap, rechtsbescherming tegen gedwongen
rische opname en behandeling, uitsluiten
nogelijkheid het kiesrecht te ontnemen aan
igeraars, gedetineerden en TBR-ers en het
n van de onvervreemdbaarheid van het
rgerschap.
Ie grondrechten, zoals het recht op betaalde
vonen, onderwijs en sociale zekerheid, dieer precies te worden vastgelegd en
Id.
odzakelijk om de grondrechten ook te verlegroepen, die daarvan tot nog toe zijn uitgedat verband streeft de CPN naar gelijke pochten van niet-Nederlanders die in Nederien
orts van belang om de werking van gronde garanderen. Dat betekent onder meer dat
ning van vrouwen en kinderen tegen seksuId en misbruik een wettelijke basis krijgt. Het
telsel van huwelijks- en erfrecht, zeggener kinderen, naamgeving is gebaseerd op
eid voor man en vrouw en van gehuwde en
vde staat. Dit stelsel zal grondig herzien en
ksistisch karakter ontdaan moeten worden.

elijke staatsfuncties uit de tijd
ke staatsfuncties zijn onverenigbaar met de
tische beginselen van de CPN. De huidige
onele monarchie, waarbij de bevoegdhehet staatshoofd beperkt blijven tot die
ven in de grondwet, behoeft naar de mede CPN geen beletsel te zijn om een begin
I met een hervorming van de maatschappij.
re termijn is in het kader van het streven
socialistische maatschappij de overgang
constitutionele monarchie naar een demorepubliek echter onvermijdelijk.

organen
erpartijenstelsel uitgangspunt

de mening van de CPN zijn het bestaan en
eit van politieke partijen met hun uiteenloiensbeschouwelijke en politieke visies, van
e betekenis voor een democratische being. In het socialisme dienen voor alle parfhankelijk van hun visie op de maatschap)ndwettelijke rechten en het functioneren in
Noordigende en besturende lichamen voliaarborgd te zijn met uitzondering van faspartijen en andere partijen die rassendiscri-

minatie propageren. Dit is in overeenstemming met
het streven van de CPN naar een vernieuwde democratisch-parlementaire staatsvorm.
2 Verkiezingen
De
) CPN treedt op voor:
bescherming van het kiesstelsel en het systeem
van evenredige vertegenwoordiging zonder kiesdrempels;
het scheppen van gelijke mogelijkheden voor politieke partijen om hun standpunten te ontwikkelen en
in de openbaarheid tot uitdrukking te brengen;
het bevorderen van een democratisch politiek klimaat, hetgeen onmisbaar is voor een gelijkwaardige
competitie van partijen ook en met name tijdens de
verkiezingsstrijd.

3
-

-

-

3 Positie van gekozen organen
De positie van het parlement en andere vertegenwoordigende politieke organen (zoals gemeenteraden) staat in de huidige maatschappij onder
voortdurende druk. Beslissingen die van centrale betekenis zijn voor de maatschappelijke ontwikkeling,
onttrekken zich maar al te vaak aan de zeggenschap
van deze organen. Dat geldt allereerst voor de politiek en maatschappelijk vaak verstrekkende beslissingen, die in deze maatschappij aan de kapitaalbezitters en andere machthebbers zijn voorbehouden.
Het geldt ook voor beslissingen die wel tot het terrein
van de overheid worden gerekend, maar die feitelijk
in de verschillende staatsapparaten worden genomen zonder dat de gekozen organen voldoende mogelijkheden hebben om daar controle over uitte oefenen. En tenslotte: daar waar gekozen organen wel
reële bevoegdheden lijken te hebben, ontbreekt het
hen vaak aan de (financiële) middelen om deze bevoegdheden waar te maken. Dergelijke tendensen,
die tot uitholling van de politieke democratie leiden,
kunnen alleen bestreden worden wanneer democratische krachten zich inzetten voor een versterking
van de positie van de gekozen politieke organen op
alle niveaus. Dat vereist in elk geval:
het verbeteren van de mogelijkheden voor alle
staatsburgers om te participeren in alle politieke
beslissingen;
het realiseren van een zodanige manier van besluitvorming en uitvoering, dat betrokkenen zoveel
mogelijk op elk niveau en in elke fase invloed kunnen
uitoefenen, mede door vormen van directe democratie;
het versterken van de positie van gekozen organen, zodat zij een sturende rol kunnen vervullen in de
-

-

-
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) Het is van wezenlijk belang voor het democratisch functioneren van de staat dat het parlement
werkelijk het centrum wordt van algemene politieke
besluitvorming en controle over staatsorganen en
kabinet. Daarbij gaat het om een centrale positie in
een staat, die ruimte geeft aan de ontwikkeling van
sociale bewegingen en aan diverse vormen van sociale en directe democratie.
De CPN acht in dat verband maatregelen nodig die
gericht zijn op:
het terugdringen van politieke praktijken, waarbij
'buiten het parlement om' geregeerd wordt;
het verhogen van de doelmatigheid van het parlement (o.a. door het treffen van voorzieningen waardoor parlementsfracties beter in staat zijn om hun taken daadwerkelijk uit te oefenen).

-

-

5 Bestuurlijke decentralisatie
Om het parlement in staat te stellen zijn centrale
functie zo alzijdig mogelijk uit te oefenen is het noodzakelijk bevoegdheden te delegeren aan gekozen organen op lokaal en regionaal niveau. Dit dient gepaard te gaan met het uitbreiden van materiële mogelijkheden van lokale en regionale organen om deze bevoegdheden reëel te kunnen uitoefenen, en
met een verdergaande democratisering van provinciale en gemeentelijke overheden, waarbij de autonomie van de gemeente ook tegenover de provincie
wordt versterkt.
De CPN is voorstander van een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, respectievelijk een door
provinciale staten gekozen voorzitter,

3

6 Bevordering van politieke betrokkenheid
De CPN treedt op voor uitbreiding van de mogelijkheden tot participatie aan de politieke meningsen besluitvorming. Vooral op lokaal niveau zijn nieuwe democratische inspraak- en beslissingsprocedures en vormen van directe democratie nodig om
recht te doen aan de zeggenschap en mondigheid
van de mensen,

3

Democratische openbaarheid
1 Voor een democratisch mediastelsel

4 Naast de betekenis van een meerpartijenstelsel
voor democratische openbaarheid is ook de vrijheid
van drukpers van wezenlijke betekenis voor het de-

mocratisch functioneren van het politieke le
Media kunnen een zelfstandige, informerenc
tisch-controlerende rol vervullen die onmi
voor het ontplooien van de democratie.
Een pluriform mediastelsel acht de CPN e
teneinde mogelijkheden te garanderen om
lende belangen en gezichtspunten in de o
heid te brengen.
Om de media in staat te stellen deze functic
vullen is vereist dat afhankelijkheid van com
en/of politieke machthebbers wordt teruç
gen. Om dit te bereiken is zowel interne als
democratisering van de media van belang.
Naast de landelijke media dienen ook op r
en lokaal niveau voorzieningen te worden
voor een democratische openbaarheid en c

A 2 Openbaarheid van bestuur
4 Politieke democratie vereist versterkinç
openbaarheid van bestuur en van de toe(
heid van politiek-relevante informatie. De Cl
op tegen het onttrekken van belangrijke pol
slissingen aan de openbare menings- en b
ming. Ook keert zij zich tegen de ongecon
registratie van persoonlijke gegevens. De i
heden, zowel voor gekozen organen als rec
voor de bevolking om controle uit te oefen
voerende staatsorganen, dienen teworden ,

Hervorming uitvoerende staatsorganen

1 Vernieuwing en hervorming
In de strijd voor een socialistische on
van de maatschappij is het onontbeerlijk c
menstelling en de interne organisatie van
rende staatsorganen te veranderen en de d
sche controle op deze organen te versterk
ve democratische controle op deze organe
ne democratisering noodzakelijk om zeg
van de werkers over het functioneren van C
nen en over eigen arbeidsvoorwaarden en
digheden te garanderen. Algemeen uitg
daarbij is dat uitvoerende organen niet in
heden treden van de democratisch gekozel
verantwoordelijke organen.
De organen die een rol spelen bij de voor
en/of uitvoering van politieke besluitvorn
ben zich in onze maatschappij ontwikkeld t
doorzichtig netwerk van bureaucratieën.
oneren als min of meer zelfstandige ste
voor heersende krachten en worden maa

J

ppelijke ontwikkeling.
sterking centrale positie parlement

van wezenlijk belang voor het democrationeren van de staat dat het parlement
iet centrum wordt van algemene politieke
ming en controle over staatsorganen en
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die ruimte geeft aan de ontwikkeling van
wegingen en aan diverse vormen van sorecte democratie.
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alzijdig mogelijk uit te oefenen is het noodvoegdheden te delegeren aan gekozen orlokaal en regionaal niveau. Dit dient geaan met het uitbreiden van materiële mon van lokale en regionale organen om dejdheden reëel te kunnen uitoefenen, en
ardergaande democratisering van provinmeentelijke overheden, waarbij de autoI de gemeente ook tegenover de provincie
terkt.
voorstander van een door de gemeenteen burgemeester, respectievelijk een door
staten gekozen voorzitter.

rdering van politieke betrokkenheid
1 treedt op voor uitbreiding van de mogeot participatie aan de politieke meningsorming. Vooral op lokaal niveau zijn nieu:ratische inspraak- en besl issi ngsprocedu-men van directe democratie nodig om
en aan de zeggenschap en mondigheid
nsen

sche openbaarheid
een democratisch mediastelsel

Ie betekenis van een meerpartijenstelsel
cratische openbaarheid is ook de vrijheid
rs van wezenlijke betekenis voor het de-

mocratisch functioneren van het politieke leven.
Media kunnen een zelfstandige, informerende en kritisch-controlerende rol vervullen die onmisbaar is
voor het ontplooien van de democratie.
Een pluriform mediastelsel acht de CPN essentieel
teneinde mogelijkheden te garanderen om verschillende belangen en gezichtspunten in de openbaarheid te brengen.
Om de media in staat te stellen deze functies te vervullen is vereist dat afhankelijkheid van commerciële
en/of politieke machthebbers wordt teruggedrongen. Om dit te bereiken is zowel interne als externe
democratisering van de media van belang.
Naast de landelijke media dienen ook op regionaal
en lokaal niveau voorzieningen te worden getroffen
voor een democratische openbaarheid en controle.2 Openbaarheid van bestuur
Politieke democratie vereist versterking van de
openbaarheid van bestuur en van de toegankelijkheid van politiek-relevante informatie. De CPN treedt
op tegen het onttrekken van belangrijke politieke beslissingen aan de openbare menings- en besluitvorming. Ook keert zij zich tegen de ongecontroleerde
registratie van persoonlijke gegevens. De mogelijkheden, zowel voor gekozen organen als rechtstreeks
voor de bevolking om controle uitte oefenen op uitvoerende staatsorganen, dienen te worden vergroot.

4

Hervorming uitvoerende staatsorganen

1 Vernieuwing en hervorming
In de strijd voor een socialistische omvorming
van de maatschappij is het onontbeerlijk om de samenstelling en de interne organisatie van de uitvoerende staatsorganen te veranderen en de democratische controle op deze organen te versterken. Behalve democratische controle op deze organen is interne democratisering noodzakelijk om zeggenschap
van de werkers over het functioneren van deze organen en over eigen arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te garanderen. Algemeen uitgangspunt
daarbij is dat uitvoerende organen niet in bevoegdheden treden van de democratisch gekozen politieke
verantwoordelijke organen.
De organen die een rol spelen bij de voorbereiding
en/of uitvoering van politieke besluitvorming, hebben zich in onze maatschappij ontwikkeld tot een ondoorzichtig netwerk van bureaucratieën. Zij functioneren als min of meer zelfstandige steunpunten
voor heersende krachten en worden maar zeer ten

5)
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5 Gevolg van de in ons land bestaande machtsverhoudingen is, dat bepaalde bevolkingsgroepen en
politieke stromingen ondervertegenwoordigd zijn in
de verschillende staatsorganen en met name in de
hogere functies van het bestuursapparaat. Dergelijke
mechanismen dienen doorbroken te worden zodat
een politiek pluriforme samenstelling van deze overheidsorganen gegarandeerd kan worden. Daartoe is
een toelatings- en selectiebeleid nodig dat positieve
discriminatie van onder-vertegenwoordigde groepen
en stromingen mogelijk maakt. Bovendien moet gestreefd worden naar een zo groot mogelijke openheid van het toelatings- en selectiebeleid en dient benoeming in sleutelfuncties door democratisch gekozen organen plaats te vinden.
3 Democratische controle op leger en politie

5 Overeenkomstig de grondwet dient de krijgsmacht zich te bepalen tot de handhaving van de nationale onafhankelijkheid en verdediging van het
grondgebied en tot taken in VN-verband. Overigens
zonder daarbij gebruik te maken van kernwapens,
chemische wapens en andere wapens die bij het gebruik het voortbestaan van de gehele mensheid of
grote delen daarvan op het spel zetten.
De CPN treedt op tegen tendensen om het leger te
veranderen in een beroepsleger of te misbruiken als
ordehandhaver en stakingsbreker.
De CPN gaat daarbij uit van het recht van elke dienstplichtige tot dienstweigering op grond van ethische,
levensbeschouwelijke of politieke bezwaren.
De CPN is voor afschaffing van het militair tuchtrecht.
De democratische controle op leger en politie moet
worden versterkt. De CPN acht de BVD onverenigbaar met een verantwoorde toepassing van de beginselen van de democratische rechtsstaat.
De CPN hecht groot belang aan versterking van de
interne democratisering van leger en politie en aan
de rol van onafhankelijke vakbonden daarbij.
4 Democratische vernieuwing rechterlijke

5 macht

-

De CPN is voor onafhankelijkheid van de rechtspraak, gebonden aan de wet en onafhankelijk van
de uitvoerende macht.
a. Verandering van het selectie- en het recruteringsbeleid is nodig om de sociaal eenzijdige samenstelling van de rechterlijke macht te doorbreken en een

werkelijk onafhankelijke positie ten opzichte
tieke organen te realiseren. Positieve discri
van onder-vertegenwoordigde groepen en
stromingen dient uitgangspunt te zijn van e
selectie- en recruteringsbeleid.
b. Uitbreiding van de democratische coni
een stringent toezicht van het parlement op
noemingsbeleid is noodzakelijk.
c. Het in de grondwet verankerde recht op
hulp vereist voorzieningen die het gebruik
recht niet alleen formeel maar ook materiee
lijk maken.
d. De algemene doelstellingen van dit progi
eisen een strafsysteem dat geen nieuwe vorr
sociale discriminatie creëert. Dat betekent
heidsstraffen zoveel mogelijk vermeden
worden.

erst door democratisch gekozen organen.

iforme samenstelling
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tromingen ondervertegenwoordigd zijn in
illende staatsorganen en met name in de
icties van het bestuursapparaat. Dergelijke
nen dienen doorbroken te worden zodat
k pluriforme samenstelling van deze overnen gegarandeerd kan worden. Daartoe is
ings- en selectiebeleid nodig dat positieve
tie van ondervertegenwoordigde groepen
igen mogelijk maakt. Bovendien moet ge)rden naar een zo groot mogelijke openettoelatings- en selectiebeleid en dient ben sleutelfuncties door democratisch gekon plaats te vinden.

ocratische controle op leger en politie
nkomstig de grondwet dient de krijgste bepalen tot de handhaving van de naafhankelijkheid en verdediging van het
ed en tot taken in VN-verband. Overigens
arbij gebruik te maken van kernwapens,
wapens en andere wapens die bij het ge'oortbestaan van de gehele mensheid of
idaarvan op het spel zetten.
edt op tegen tendensen om het leger te
iin een beroepsleger of te misbruiken als
aver en stakingsbreker.
at daarbij uit van het recht van elke dienst)t dienstweigering op grond van ethische,
houwelijke of politieke bezwaren.
voor afschaffing van het militair tucht-

-

ratische controle op leger en politie moet
rsterkt. De CPN acht de BVD onverenigen verantwoorde toepassing van de ben de democratische rechtsstaat.
cht groot belang aan versterking van de
iiocratisering van leger en politie en aan
onafhankelijke vakbonden daarbij.

ocratische vernieuwing rechterlijke

voor onafhankelijkheid van de recht)onden aan de wet en onafhankelijk van
nde macht.
ring van het selectie- en het recruterings)dig om de sociaal eenzijdige samenstelrechterlijke macht te doorbreken en een

werkelijk onafhankelijke positie ten opzichte van politieke organen te realiseren. Positieve discriminatie
van ondervertegenwoordigde groepen en politieke
stromingen dient uitgangspunt te zijn van een open
selectie- en recruteringsbeleid.
b. Uitbreiding van de democratische controle en
een stringent toezicht van het parlement op het benoemingsbeleid is noodzakelijk.
c. Het in de grondwet verankerde recht op rechtshulp vereist voorzieningen die het gebruik van dit
recht niet alleen formeel maar ook materieel mogelijk maken.
d. De algemene doelstellingen van dit program vereisen een strafsysteem dat geen nieuwe vormen van
sociale discriminatie creëert. Dat betekent dat vrijheidsstraffen zoveel mogelijk vermeden moeten
worden.
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Uitgangspunt
Het socialisme dat de CPN voor ogen
waarvan de doelstellingen hiervoor geschE
vereist een revolutionaire maatschappijvera
in Nederland. De CPN stelt zich ten doel o
maatschappijverandering langs democratisc
tot stand te brengen. Bovendien streeft de Cl
een vreedzame overgang naar het socialism

Geen socialisme zonder democratie
De afschaffing van de uitbuitings- en onc
kingsverhoudingen, die kenmerkend zijn '
huidige maatschappij kan alleen worden
seerd in het kader van een fundamentele der
sering van de sociaal-economische, culturele
tieke verhoudingen.

-

2

De noodzaak van een revolutionaire wec

3 Veranderingen in de richting van het so

zijn niet mogelijk zonder een afbraak van de i
positie van de heersende maatschappelijke k
en heersende ideologieën, die kapaalistischi
domsvormen en andere vormen van ong
en onderdrukking in stand houden.

Revolutionair proces

4 De hegemonie van de heersende maatsi
lijke krachten berust op posities in versc
machtscentra, de diverse staatsapparaten, o
mingen, en uiteenlopende steunpunten in c
en maatschappelijke instellingen. Daarme
macht uitgeoefend en gelegitimeerd.
Bij de strijd voor het socialisme gaat het om
manteling van een veelvoud van machtscer
gaat dus om een revolutionaire weg, waart
volutie niet wordt opgevat als een éénmaliç
maar als een proces waarin drastische vers
gen in de machtsverhoudingen op de versc
niveaus niet tegelijkertijd zullen plaatsvinc
proces zal geen kwestie zijn van een zich o
lijkmatig en geleidelijk voltrekkende omwi

[I]
DE DEMOCRATISCHE
WEG NAAR HET
SOCIALISME

Uitgangspunt
U Het socialisme dat de CPN voor ogen staat en
waarvan de doelstellingen hiervoor geschetst zijn,
vereist een revolutionaire maatschappijverandering
in Nederland. De CPN stelt zich ten doel om deze
maatschappijverandering langs democratische weg
tot stand te brengen. Bovendien streeft de CPN naar
een vreedzame overgang naar het socialisme.

Geen socialisme zonder democratie
L De afschaffing van de uitbuitings- en onderdrukkingsverhoudingen, die kenmerkend zijn voor de
huidige maatschappij kan alleen worden gerealiseerd in het kader van een fundamentele democratisering van de sociaal-economische, culturele en politieke verhoudingen.

De noodzaak van een revolutionaire weg
Veranderingen in de richting van het socialisme
zijn niet mogelijk zonder een afbraak van de machtspositie van de heersende maatschappelijke krachten
en heersende ideologieën, die kapitalistische eigendomsvormen en andere vormen van ongelijkheid
en onderdrukking in stand houden.

Revolutionair proces

4 De hegemonie van de heersende maatschappelijke krachten berust op posities in verschillende
machtscentra, de diverse staatsapparaten, ondernemingen, en uiteenlopende steunpunten in culturele
en maatschappelijke instellingen. Daarmee wordt
macht uitgeoefend en gelegitimeerd.
Bij de strijd voor het socialisme gaat het om de ontmanteling van een veelvoud van machtscentra. Het
gaat dus om een revolutionaire weg, waarbij de revolutie niet wordt opgevat als een eenmalige daad,
maar als een proces waarin drastische verschuivingen in de machtsverhoudingen op de verschillende
niveaus niet tegelijkertijd zullen plaatsvinden. Dat
proces zal geen kwestie zijn van een zich overal gelijkmatig en geleidelijk voltrekkende omwenteling.
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De CPN houdt rekening met ongelijktijdigheid, waarbij periodes van strijd voor verdediging van bereikte
verworvenheden worden afgewisseld door periodes
van snelle veranderingen en schoksgewijze ontwikkelingen.

Duurzaam bondgenootschap

Ell

5) Een revolutionair proces kan alleen maar succesvol verlopen wanneer progressieve bewegingen en
partijen erin slagen om een duurzaam bondgenootschap tot stand te brengen op basis van gezamenlijke strijd van de mensen zelf op grond van gemeenschappelijke doelstellingen en programma's, waarin
directe eisen en maatregelen verbonden worden
met doelstellingen op langere termijn.
Progressieve strijdbewegingen, maatschappelijke
organisaties en partijen kunnen hun doelstellingen
en idealen slechts verwezenlijken dooreen gemeenschappelijke macht te vormen.
De oriëntatie op democratische machtsvorming
door coalities van progressieve krachten is daarom
wezenlijk voor de politiek van de CPN.

progressieve krachten zich inzetten voor uitb
en vernieuwing van de democratie.
Verdediging en uitbreiding van democratisc
worven heden tegenover de voortdurende po
van de heersende politieke krachten om den
sche verworvenheden in te dammen en tE
schroeven dienen daarom een centraal ondei
vormen van een revolutionaire strategie: all
deze wijze is het voor progressieve krachten
lijk om de meerderheid van de bevolking vc
politiekte winnen die gericht is op fundament
anderingen, de actieve deelname van versd
bevolkingsgroepen aan dat proces te garandE
daarmee de speelruimte voor reactionaire
tieven te verminderen.
Vanuit dat gezichtspunt moet de weg naar he
lisme omschreven worden als een weg van vi
rende uitbreiding, versterking en vernieuwi
democratische verhoudingen op alle maatsc
lijke terreinen.

Democratische weg en parlementaire
democratie
Democratische vernieuwing is ondenkbaar
verdediging en versterking van de parlement
mocratie tegenover tendensen om de rol van
lementaire democratie in de politieke besluitv
te verzwakken en in te perken tot een louter le
tie van politieke beslissingen die in feite 'elde
den genomen.
Voor de CPN vormt erkenning van de parlerr
democratie een vitaal uitgangspunt bij haa
den voor fundamentele maatschappijverand
de richting van het socialisme. Zij acht daarbij
wikkeling van nieuwe vormen van politieke
ale democratie vereist.
Zolang parlementaire strijd niet verbonder
met de strijd, die op andere terreinen gevoel
worden tegen onderdrukkingsverhoudinç
voor democratisering, zolang kunnen de hel
politieke en maatschappelijke krachten de pa
taire democratie blijven hanteren als legitim
del voor de instandhouding van de bestaand
Parlementaire organen vormen één van di
nen, waarop de strijd van progressieve krach
dient af te spelen.
Progressieve strijd buiten het parlement ri
ondergeschikt worden gemaakt aan parlor
politiek, alsof slechts strijd in parlementaire
beslissend zou zijn.

8
Voorwaarden en mogelijkheden voor een
strategische coalitie
Voor een sociale en politieke omwenteling van de
machtsverhoudingen in Nederland is brede instemming en actieve deelname van de bevolking vereist.
De CPN beschouwt zich daarbij als deel van de maatschappelijke krachten en bewegingen die streven
naar het overwinnen van de kapitalistische en andere fundamentele tegenstellingen, naar een nieuwe
economische en sociale ontwikkeling en naar democratisering van de instellingen en het bestuur van de
staat.
Voor de CPN is daarbij het overwinnen van de
onderlinge verdeeldheid tussen de progressieve
krachten een wezenlijke voorwaarde om overeenstemming te bereiken over hoofdpunten van een socialistische politiek, die tegemoet komt aan de belangen en aspiraties van de bevolking.

U

Fundamentele democratisering
De strijd in het parlement en in alle andere instellingen van de representatieve democratie moet verbonden worden met de strijd van de massa's op alle
terreinen van het maatschappelijke leven: in bedrijven en instellingen, buurten en regio's.
Een dergelijke verbinding is alleen mogelijk wanneer
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progressieve krachten zich inzetten voor uitbreiding
en vernieuwing van de democratie.
Verdediging en uitbreiding van democratische verworvenheden tegenover de voortdurende pogingen DE DEMOCRATISCHE
van de heersende politieke krachten om democratiWEG NAAR HET
sche verworvenheden in te dammen en terug te
SOCIALISME
schroeven dienen daarom een centraal onderdeel te
vormen van een revolutionaire strategie: alleen op
deze wijze is het voor progressieve krachten moge81
lijk om de meerderheid van de bevolking voor een
politiek te winnen die gericht is op fundamentele veranderingen, de actieve deelname van verschillende
bevolkingsgroepen aan dat proces te garanderen en
daarmee de speelruimte voor reactionaire initiatieven te verminderen.
Vanuit dat gezichtspunt moet de weg naar het socialisme omschreven worden als een weg van voortdurende uitbreiding, versterking en vernieuwing van
democratische verhoudingen op alle maatschappelijke terreinen.

o
o

Democratische weg en parlementaire
democratie
Democratische vernieuwing is ondenkbaar zonder
verdediging en versterking van de parlementaire democratie tegenover tendensen om de rol van de parlementaire democratie in de politieke besluitvorming
te verzwakken en in te perken tot een louter legitimatie van politieke beslissingen die in feite 'elders' worden genomen.
Voor de CPN vormt erkenning van de parlementaire
democratie een vitaal uitgangspunt bij haar optreden voor fundamentele maatschappijverandering in
de richting van het socialisme. Zij acht daarbij de ontwikkeling van nieuwe vormen van politieke en sociale democratie vereist.
Zolang parlementaire strijd niet verbonden wordt
met de strijd, die op andere terreinen gevoerd moet
worden tegen onderdrukkingsverhoudingen en
voor democratisering, zolang kunnen de heersende
politieke en maatschappelijke krachten de parlementaire democratie blijven hanteren als legitimatiemiddel voor de instandhouding van de bestaande orde.Parlementaire organen vormen één van de terreinen, waarop de strijd van progressieve krachten zich
dient af te spelen.
Progressieve strijd buiten het parlement mag niet
ondergeschikt worden gemaakt aan parlementaire
politiek, alsof slechts strijd in parlementaire organen
beslissend zou zijn.

Democratische weg en rechtsstaat
Een communistische strategie die gericht is op
radicale democratisering en in dat kader ook de betekenis van de parlementaire democratie onderkent,
kan zich niet laten opsluiten binnen de grenzen van
de heersende rechtsorde. Zij neemt als politiek richtsnoer uitsluitend de principes van de democratische
rechtsstaat. Het gaat daarbij om bescherming van
principes die noodzakelijk zijn om de vrijheid, gelijkheid en mondigheid voor de mensen bij de deelname aan politieke besluitvorming te garanderen.
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Voor een vreedzame weg

I t.) In Nederland waar democratische tradities

sterk verankerd zijn in de bevolking, zijn er mogelijkheden voor een vreedzame overgang naar het socialisme. Een strategie die zich daarop richt, zal vooral
gebruik moeten maken van het feit dat maatschappelijke tegenstellingen niet alleen tot uiting komen
tussen de staat en de niet-heersende klassen en
groepen, maar ook de staat en de verschillende
staatsapparaten zelf doortrekken. De staatsorganen
vormen dus niet alleen een middel in de strijd maar
vormen ook een strijdterrein, waarop progressieve
krachten een actieve rol kunnen vervullen. Voor een
strategie, die gericht is op een vreedzame overgang
naar het socialisme, is het van belang dat hier reële
mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden om de
speelruimtes voor reactionaire krachten (die zich op
kritieke momenten weinig zullen aantrekken van de
bestaande legaliteit en geweld niet zullen schuwen)
zodanig in te perken dat zij niet in de gelegenheid
worden gesteld om met succes naar geweldsmiddelen en -strategieën te grijpen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de democratisering van repressieve staatsapparaten en een vernieuwing van deze
apparaten ten einde de loyaliteit van de werkers in
deze sectoren tijdens de overgang naar het socialisme te garanderen. Dat onderstreept de noodzaak
van een brede en hechte coalitiepolitiek.
Het is uiteraard onmogelijk om te voorspellen in hoeverre deze overgang daadwerkelijk vreedzaam zal
verlopen. Ook een strategie die gericht is op geweldsvermijding kan nooit volledig garanderen, dat
reactionaire krachten op een bepaald moment toch
niet middelen zullen hanteren en wegen zullén bewandelen die de democratische rechtsstaat als zodanig ernstig ondermijnen. In zo'n situatie dienen progressieve krachten niet te aarzelen om effectieve
stappen te ondernemen die gericht zijn op herstel

van de democratische rechtsstaat. Dit kan b(
dat er een situatie ontstaat dat illegitiem ge
behoudende krachten ook met geweld bea
moet worden.

I I Alleen een democratische weg biedt
I I perspectief
In de Nederlandse maatschappij is het mo
de overgang naar het socialisme te bewerk
via een strategie waarin versterking, vernie
uitbreiding van democratie op alle maatscft
terreinen een centrale rol speelt. De ontwikk
een coalitiepolitiek, die de verdeeldheid van
sieve krachten doorbreekt en een hechte e
daden en actie tot stand weet te brengen, v
van de belangrijkste strategische vraagstul
de oplossing waarvan de CPN haar bijdrage
ren. Deze democratische weg is niet alleen
gezien de maatschappelijke verhoudinger
land. Zij is ook wenselijk, wanneer het se
wordt opgevat als onlosmakelijk verbonder
mocratie. Zij is tenslotte de enig mogelijke
reële perspectieven biedt. Er is geen werke
natief.
Vanuit dit besef zet de CPN al haar energie
kracht in om gezamenlijk met andere proc
krachten de democratische weg naar het se
gestalte te geven.

-
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van de democratische rechtsstaat. Dit kan betekenen
dat er een situatie ontstaat dat illegitiem geweld van
behoudende krachten ook met geweld beantwoord
moet worden.
DE DEMOCRATISCHE
WEG NAAR HET
SOCIALISME
Alleen
een
democratische
weg
biedt
I
I I perspectief
In de Nederlandse maatschappij is het mogelijk om
83
de overgang naar het socialisme te bewerkstelligen
via een strategie waarin versterking, vernieuwing en
uitbreiding van democratie op alle maatschappelijke
terreinen een centrale rol speelt. De ontwikkeling van
een coalitiepolitiek, die de verdeeldheid van progressieve krachten doorbreekt en een hechte eenheid in
daden en actie tot stand weet te brengen, vormt één
van de belangrijkste strategische vraagstukken aan
de oplossing waarvan 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 verbonden 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 progressieve
krachten de democratische weg naar het socialisme
gestalte te geven.
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Uitgangspunten voor coalitiepolitiek -

1 Democratische machtsvorming
De CPN staat een eigen Nederlandse v
het socialisme voor, uitgaande van de bela
verlangens van de Nederlandse bevolking
de in Nederland bestaande tradities en gi
verhoudingen. De doelstellingen die we da
teren en de inhoud van het socialisme, dat
ogen staat, zijn hiervoor geschetst. We he
beeld gegeven van de krachtsverhoudinge
land, van krachten en tegenkrachten vo
schappijverandering in progressieve zin. Nu
om de vraag: Op welke punten kunnen vo
vende krachten tot overeenstemming kome
gezamenlijke macht vormen die tot een pr(
ve meerderheid leidt? En welke samenwerl
omgangsvormen tussen maatschappelijk'
gingen, organisaties en partijen zijn daarvo
zakelijk.
De oriëntatie op democratische machts
door coalities van progressieve krachten is
voor de politiek van de CPN. Partijen, maat
lijke organisaties, progressieve beweging
die een verandering van de maatschappij ir
ting van socialisme willen bereiken, kunnen
alen slechts verwezenlijken door gezamenli

I

2 Samengaan voor gemeenschappelijk
Coalitiepolitiek veronderstelt een wil tot
sluiting voor gemeenschappelijke doelen. U
van de diversiteit van doelstellingen binnei
geschakeerde geheel aan maatschappelijke
en bewegingen, uiteenlopende strijdtraditie
wijzen van de betreffende bevolkingsgroep
verschillende terreinen en niveaus waarop
voerd moet worden, zal naast het optrec
reeds aanwezige gemeenschappelijke strijd
ook expliciet gestreefd moeten worden i
meenschappelijke doelen. In coalities vat de
mede op als haar taak om discussie tussen 1
gen en partijen met verschillende doelstell
stimuleren. Met als uiteindelijk doel: een ge
ke strijd voor het socialisme.

I

-

MAATSCHAPPIJVERANDERING
DOOR
COALITIEPOLITIEK
Uitgangspunten voor coalitiepolitiek
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1 Democratische machtsvorming
De CPN staat een eigen Nederlandse weg naar
het socialisme voor, uitgaande van de belangen en
verlangens van de Nederlandse bevolking, en van
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 hebben een
beeld gegeven van de krachtsverhoudingen in ons
land, van krachten en tegenkrachten voor maatschappijverandering in progressieve zin. Nu gaat het
om de vraag: Op welke punten kunnen vooruitstrevende krachten tot overeenstemming komen en een
gezamenlijke macht vormen die tot een progressieve meerderheid leidt? En welke samenwerkings- en
omgangsvormen tussen maatschappelijke bewegingen, organisaties en partijen zijn daarvoor noodzakelijk.
De oriëntatie op democratische machtsvorming
door coalities van progressieve krachten is wezenlijk
voor de politiek van de CPN. Partijen, maatschappelijke organisaties, progressieve bewegingen, allen
die een verandering van de maatschappij in de richting van socialisme willen bereiken, kunnen hun idealen slechts verwezenlijken door gezamenlijke strijd.
2 Samengaan voor gemeenschappelijke doelen

I Coalitiepolitiek veronderstelt een wil tot aaneensluiting voor gemeenschappelijke doelen. Uitgaande
van de diversiteit van doelstellingen binnen het rijk
geschakeerde geheel aan maatschappelijke krachten
en bewegingen, uiteenlopende strijdtradities en leefwijzen van de betreffende bevolkingsgroepen en de
verschillende terreinen en niveaus waarop strijd gevoerd moet worden, zal naast het optreden voor
reeds aanwezige gemeenschappelijke strijdpunten
ook expliciet gestreefd moeten worden naar gemeenschappelijke doelen. In coalities vat de CPN het
mede op als haar taak om discussie tussen bewegingen en partijen met verschillende doelstellingen te
stimuleren. Met als uiteindelijk doel: een gezamenlijke strijd voor het socialisme.
-

-
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De CPN staat daarom een coalitiepolitiek voor die: a.
de ontplooiing van de strijd van de afzonderlijke progressieve bewegingen voor eigen doelstellingen
mogelijk maakt en stimuleert; b. wederzijdse beïnvloeding en onderlinge solidariteit van de verschillende bewegingen mogelijk maakt, op basis van geIijkwaardigheid, autonomie en eigen verantwoordelijkheid.
In dit kader levert de CPN een specifieke bijdrage aan
coalities van progressieve krachten door op basis
van eigen optreden, doelstellingen en uitgangspunten te streven naar gemeenschappelijke doelen van
progressieve krachten.
Kernpunten van verenigend en initiatiefnemend
optreden
1 Coördinatie van krachten
De CPN treedt initiatiefnemend en verenigend op
voor progressieve machtsvorming door coalities. Dit
optreden heeft ten doel een zodanige overeenstemming voor gemeenschappelijke doeleinden en prioriteiten te bevorderen, dat coördinatie van krachten
en gemeenschappelijke machtsvorming voor maatschappijverandering tot stand kan komen. Het initiatiefnemende en verenigende optreden vn de CPN
behelst in ieder geval de volgende kernpunten:

L

2 Vredesstrijd

De CPN neemt en ondersteunt initiatieven in de
strijd tegen atoombewapening en oorlogsdreiging,
die in ons land belangrijke resultaten en ervaringen
opgeleverd hebben bij gezamenlijk optreden binnen
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 belangrijke
verbindende kracht, die ook positieve uitstraling kan
hebben naar samenwerking op andere gebieden.—
3 Tegen kapitalistische uitbuiting en
L onderdrukking
De CPN streeft naar bondgenootschappen tussen
maatschappelijke krachten en bewegingen die zich
verzetten tegen de kapitalistische uitbuiting- en onderdrukkingsverhoudingen. Dat houdt in:
a. Vereniging van alle loon- en uitkeringsafhankelijken. De CPN neemt en ondersteunt initiatieven van
gezamenlijk optreden en onderlinge solidariteit van
alle lagen van de arbeidersklasse. Zij treedt op voor
het afbreken van oude scheidslijnen en wederzijdse
vooroordelen tussen en binnen de arbeidersklasse
en andere loonafhankelijke groepen. Zij zet zich in

het bijzonder in voor de eenheid van werk
werklozen, voor gezamenlijk optreden va
landers en Nederlanders, van mannen en
De CPN streeft naar een verenigde krachtiç
weging, die optreedt voor de belangen van
en uitkeringsafhankelijken.
b. Bondgenootschap met kleine zelfstan
middengroepen. De CPN treedt op voor sa
king met kleine zelfstandigen en middengrc
ondersteunt bewegingen onder deze gro
zich verzetten tegen hun toenemende afl
heid van bankkapitaal en grote concerns, e
komen voor een beleid dat hen een re
komenspeil en bestaanszekerheid verzekerd
De CPN ondersteunt activiteiten gericht op
tieve vormen van arbeid die ontstaan zijn a
op autoritaire kapitalistische produ ktiev€
gen.
c. Bundeling van anti-monopolistische kraci
de macht van het monopolistische kapitaal
bepleit de CPN bondgenootschappen met
mers in het midden- en kleinbedrijf, die in h
der in tijden van crisis slachtoffer zijn van
van monopolistisch beheerste markten.

2

4 Strijd tegen patriarchale verhoudingE
seksisme

a. De CPN streeft naar bondgenootschapp
feministische strijd. Zij beschouwt die als e
voor de strijd van vrouwen én mannen
plooiing van menselijke waardigheid en in
teit en van de strijd voor socialisme.
b. De CPN stelt zich als organisatie van vro
mannen tot taak om op te treden tegen se
praktijken en opvattingen zowel binnen de
ganisatie als daarbuiten.
c. De CPN wil optreden tegen de seksegebc
beidsdeling en voor herverdeling van maat
lijke en huishoudelijke arbeid, opdat vrot
mannen gelijke mogelijkheden tot ontploc
krijgen op alle terreinen.

2

5 Strijd tegen fascisme en racisme

De CPN streeft naar brede bondgenoots
van alle groepen die op democratische g
strijden tegen fascisme, racisme en antise
De CPN ondersteunt de strijd van democral
ganisaties van buitenlanders voor het ve
van de rechtspositie van inwonenden var
land die niet de Nederlandse nationaliteit hel
CPN streeft samen met de democratische c
ties van buitenlanders en anderen naar het 's

haat daarom een coalitiepolitiek voor die: a.
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d hebben bij gezamenlijk optreden binnen
het parlement. Naar de mening van de
it deze strijd, die het voortbestaan van het
leven zelf tot inzet heeft een belangrijke
de kracht, die ook positieve uitstraling kan
ar samenwerking op andere gebieden.—
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loonafhankelijke groepen. Zij zet zich in

het bijzonder in voor de eenheid van werkenden en
werklozen, voor gezamenlijk optreden van buitenlanders en Nederlanders, van mannen en vrouwen.
De CPN streeft naar een verenigde krachtige vakbeweging, die optreedt voor de belangen van alle loonen uitkeringsafhankelijken.
b. 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 tegen hun toenemende afhankelijkheid van bankkapitaal en grote concerns, en die opkomen voor een beleid dat hen een redelijk inkomenspeil en bestaanszekerheid verzekert.
De CPN ondersteunt activiteiten gericht op coöperatieve vormen van arbeid die ontstaan zijn als reactie
op autoritaire kapitalistische 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 het bijzonder in tijden van crisis slachtoffer zijn van de grillen
van monopolistisch beheerste markten.
4 Strijd tegen patriarchale verhoudingen en
seksisme
a. De CPN streeft naar bondgenootschappen in de
feministische strijd. Zij beschouwt die als essentieel
voor de strijd van vrouwen én mannen voor ontplooiing van menselijke waardigheid en individualiteit en van de strijd voor socialisme.
b. De CPN stelt zich als organisatie van vrouwen en
mannen tot taak om op te treden tegen seksistische
praktijken en opvattingen zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.
c. De CPN wil optreden tegen de seksegebonden arbeidsdeling en voor herverdeling van maatschappelijke en huishoudelijke arbeid, opdat vrouwen en
mannen gelijke mogelijkheden tot ontplooiing verkrijgen op alle terreinen.

L

5 Strijd tegen fascisme en racisme

2 De CPN streeft naar brede bondgenootschappen
van alle groepen die op democratische grondslag
strijden tegen fascisme, racisme en antisemitisme.
De CPN ondersteunt de strijd van democratische organisaties van buitenlanders voor het verbeteren
van de rechtspositie van inwonenden van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. De
CPN streeft samen met de democratische organisaties van buitenlanders en anderen naar het verwijde-
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ren van de honderden discriminerende bepalingen
ten aanzien van niet-Nederlanders in de Nederlandse wetgeving,
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6 Strijd voor homo-bevrijding
L De CPN steunt bewegingen, die zich keren tegen
de dwang van de heersende norm van heteroseksualiteit, die leidt tot discriminatie van andere seksueelerotische voorkeuren of gewoonten. De CPN spreekt
geen voorkeur uit voor deze of gene vorm van seksualiteit, maar steunt uitgaande van haar opvatting
over individuele ontplooiing en veelvormigheid van
levensstijlen het optreden van potten en flikkers tegen discriminatie,
7 Voor een leefbare wereld
De CPN steunt de strijd van progressieve bewegingen, die ingaan tegen maatschappelijke tendensen, welke een bedreiging vormen van natuur, milieu en het menselijk bestaan en de kwaliteit ervan.—

L

8 Internationale solidariteit
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 erkent de betekenis van deze bewegingen voor de
strijd in eigen land voor nationale zelfstandigheid tegen onderschikking aan imperialistische grootmachten en NAVO-politiek.

2

9 Democratiseringsstrijd
De CPN ondersteunt bewegingen die opkomen
voor uitbreiding, versterking en vernieuwing van de
democratie in de economische verhoudingen, de sociale en culturele instellingen en de staatsorganisatie. Dit is een centrale inzet van een coalitiepolitiek,
waarin uiteenlopende progressieve krachten en democratische bewegingen elkaar kunnen vinden,
De democratiseringsbeweging van de jaren zestig
en zeventig vormde een belangrijke impuls voor de
strijd voor democratische rechten en zeggenschap
op allerlei terreinen. Daarmee is een belangrijke basis ontwikkeld om autoritaire tendensen en uitholling van de politieke democratie tegen te gaan.

2

Machtsvorming voor progressieve meerderheid

t)

1 Kern van coalitiepolitiek
De CPN zet zich op verschillende terreinen in

voor het realiseren van haar doelstelling
het besef dat politieke, economische en ide
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De CPN erkent de zelfstandige politieke rol
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dingen kunnen zich immers in een later st
gevolg van voortgaande actie verder tel
veranderen.
De CPN hecht grote waarde aan de dyne
voortkomt uit democratische bewegingen
kende en inspirerende kracht in een parle
democratie.
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3 Rol progressieve partijen

) Politieke partijen spelen een eigen rol ir

ces van progressieve machtsvorming. Zij c
basis van hun eigen visie en programma's
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voor het realiseren van haar doelstellingen vanuit
het besef dat politieke, economische en ideologische
strijd zowel gevoerd wordt in bedrijven, in buurten,
in sociale en culturele instellingen, als in parlementaire organen. Kern van de coalitiepolitiek is dat door
gemeenschappelijke inzet van vooruitstrevende bewegingen en politieke partijen, progressieve meerderheden tot stand worden gebracht. Daarbij streeft
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 doorbraken en het behalen van successen mogelijk, en
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N zet zich op verschillende terreinen in

3

2 Maatschappelijke bewegingen en
politieke strijd

De CPN erkent de zelfstandige politieke rol van progressieve maatschappelijke bewegingen. Deze bewegingen hebben een eigen dynamiek, die een 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 pogingen 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. Zij hoeven zich niette laten
binden door compromissen die tot stand komen als
gevolg van parlementair-politieke krachtsverhoudingen van een bepaald moment. Deze krachtsverhoudingen kunnen zich immers in 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 verrijkende en inspirerende kracht in een parlementaire
democratie.

3 Rol progressieve partijen

3) 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
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 progressieve partijen een
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grote verantwoordelijkheid met zich mee.
Als progressieve politieke partijen zich distantiëren
van massale, democratische acties, komt de ver~
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) De CPN gaat uit van de noodzaak van wisselwerking tussen partijen en bewegingen vanuit de erkenning van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van beide.
De CPN hecht waarde aan het integreren in haar Politiek van ideeën die vanuit progressieve bewegingen naar voren komen.
De CPN keert zich tegen elke elitaire of paternalistische 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 pogingen van welke
partij dan ook om sociale bewegingen te veranderen in partijpolitieke instrumenten.
Tegelijk wijst de CPN ook opvattingen af waarbij
autonomie van bewegingen politieke afzijdigheid
zou inhouden en progressieve partijen slechts als instrument van bewegingen worden beschouwd.
-

-

-

5 CPN en bewegingen
De CPN heeft sterke banden van solidariteit met
progressieve bewegingen. Zij kan zich niet beperken
tot één van deze bewegingen, noch kan zij een optelsom zijn van alle. De CPN bepaalt haar optreden zelfstandig, uitgaande van haar eigen program en beoordeling van de politieke krachtsverhoudingen._—
De grote betrokkenheid van communisten in diverse
bewegingen alsmede het gemeenschappelijk inzicht
in de noodzaak tot revolutionaire verandering, en de
eenheid van optreden, scheppen voor de CPN eigen
mogelijkheden om op te treden als verbindende en/
of initiërende kracht.

Progressieve machtsvorming, parlement en

regering
1 Versterking posities
Coalitiepolitiek omvat de vereniging van progressieve krachten zowel binnen als buiten parlementaire organen. Het consolideren en vastleggen van resultaten, dient in verschillende fasen van strijd te gebeuren door besluiten van de volksvertegenwoor-
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diging.
Versterking van de posities in parlement
nen is daarvoor van belang. De CPN stree
naar versterking van haar eigen positie en
~werking tussen progressieve partijen
richt op het tot stand brengen van een re
door een progressieve meerderheid
wordt,

2 Samenwerking tussen partijen
De CPN streeft naar het doorbreker
scheidslijnen tussen de politieke organisati
arbeidersbeweging en progressieve politi
en, die samenwerking en krachtenbunde
richting van het socialisme verhinderen.
In Nederland werken in vele acties en be
mensen uit diverse politieke strominger
communisten, socialisten, sociaaI-democr,
fisten, radicalen en anarchisten. In de dive
progressieve partijen komt het bestaan v
verse stromingen tot uitdrukking.
Gestreefd moet worden naar het uitbouw
samenwerking tussen en versterking vai
meenschappelijk optreden van prog ressk
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-

Naar de mening van de CPN zijn de m0g
daartoe in Nederland aanwezig. Om pre
meerderheidsvorming tot stand te brenc
van belang, dat vanuit progressieve s
kingsverbanden verbindingen worden
met democratisch-liberale en christelijk-so
mingen zoals die ook in andere partijen
komen.
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3 Regering van progressieve meerderl
De CPN is te allen tijde bereid regerir

woordelijkheid te dragen op basis van h
zi ngsprog ram ma.
De CPN streeft naar het tot stand brenger
duurzame progressieve meerderheidscoal
De CPN ondersteunt initiatieven die zo'n r
formatie naderbij kunnen brengen. Voor
king van een gemeenschappelijk program
progressieve regeringscoalitie is zij bereid
handelen met alle progressieve partijen E
progressieve politieke stromingen die hie
willen werken.
Uitgangspunt voor de CPN is, dat een der
gramma verbonden is met progressieve
gen en ruimte biedt aan ontplooiing
bewegingen.
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zaak tot revolutionaire verandering, en de
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Lie machtsvorming, parlement en

terking posities
politiek omvat de vereniging van progresten zowel binnen als buiten parlementai.Het consolideren en vastleggen van reent in verschillende fasen van strijd te geDr besluiten van de volksvertegenwoor-

diging.
Versterking van de posities in parlementaire organen is daarvoor van belang. De CPN streeft daarom
naar versterking van haar eigen positie en van de samenwerking tussen progressieve partijen mede gericht op het tot stand brengen van een regering die
door een progressieve meerderheid gedragen
wordt.
2 Samenwerking tussen pa rtijen
De CPN streeft naar het doorbreken van die
scheidslijnen tussen de politieke organisaties van de
arbeidersbeweging en progressieve politieke partijen, die samenwerking en krachtenbundeling in de
richting van het socialisme verhinderen.
In Nederland werken in vele acties en bewegingen
mensen uit diverse politieke stromingen samen:
communisten, socialisten, sociaal-democraten, pacifisten, radicalen en anarchisten. In de diversiteit van
progressieve partijen komt het bestaan van die diverse stromingen tot uitdrukking.
Gestreefd moet worden naar het uitbouwen van de
samenwerking tussen en versterking van het gemeenschappelijk optreden van progressieve partijen.
Naar de mening van de CPN zijn de mogelijkheden
daartoe in Nederland aanwezig. Om progressieve
meerderheidsvorming tot stand te brengen is het
van belang, dat vanuit progressieve samenwerkingsverbanden verbindingen worden gevormd
met democratisch-liberale en christelijk-sociale stromingen zoals die ook in andere partijen tot uiting
komen.
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3 Regering van progressieve meerderheid
De CPN is te alien tijde bereid regeringsverantwoordelijkheid te dragen op basis van haar verkiezingsprogramma.
De CPN streeft naar het tot stand brengen van een
duurzame progressieve meerderheidscoalitie.
De CPN ondersteunt initiatieven die zo'n regeringsformatie naderbij kunnen brengen. Voor de uitwerking van een gemeenschappelijk program voor een
progressieve regeringscoalitie is zij bereid te onderhandelen met alle progressieve partijen en andere
progressieve politieke stromingen die hieraan mee
willen werken.
Uitgangspunt voor de CPN is, dat een dergelijk programma verbonden is met progressieve bewegingen en ruimte biedt aan ontplooiing van die
bewegingen.

4
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Democratische samenwerkings- en
omgangsvormen

Coalities tussen progressieve partijen, maatschappelijke organisaties en bewegingen komen tot stand in
de strijd door aaneensluiting op basis van gemeenschappelijke eisen en doelstellingen. De CPN gaat uit
van de maatschappelijke en politiek-ideologische
pluriformiteit in deze coalities en streeft naar democratische samenwerki ngs- en omgangsvormen tussen de verschillende krachten. Dit houdt in:
1 Omgaan met verscheidenheid

5) Respect voor elkaars standpunten en het niet bij
voorbaat verheffen van geschilpunten tot breekpunten. Waar het nodig is compromissen te sluiten, dienen deze te zijn gericht op het versterken van de eenheid in de gezamenlijke strijd en op het realiseren
van gemeenschappelijke doelstellingen.
Voorts is versterking van de openbaarheid vereist,
zodat voor alle betrokkenen duidelijk is en blijft op
welke punten gemeenschappelijke opvattingen bestaan, waar compromissen gesloten worden en
waar meningsverschillen zijn. Werkelijke coalitiepolitiek vereist bestrijding van onverdraagzaamheid en
van het verabsoluteren van de bestaande verscheidenheid waardoor overeenstemming en compromissen geblokkeerd worden. Coalitiepolitiek is evenmin gebaat bij het verdoezelen van maatschappelijke en politieke verscheidenheid; een dergelijke
oriëntatie leidt tot beginselloze concessiepolitiek.
-

-

2 Democratische Organisatie van

5) samenwerking

Het ontwikkelen van een hechte overeenstemming
over hoofdpunten en prioriteiten van een progressieve politiek vereist versterking ven progressieve
samenwerking op alle niveaus. Het bevorderen van
democratische samenwerkingsrelaties tussen progressieve krachten kan niet van bovenaf worden opgelegd.
In gemeenschappelijke platforms aan de basis, in de
buurten, bedrijven en instellingen kan de uitwisseling van strijdervaringen worden gestimuleerd en
kunnen concrete alternatieven worden ontwikkeld.
Naast en in samenhang met het versterken van die
platforms van progressieve samenwerking is ook
uitbouw van overleg en samenwerking tussen progressieve organisaties op landelijk, regionaal en
plaatselijk niveau van belang voor het ontwikkelen
van gemeenschappelijke politieke initiatieven om de

macht van de heersende maatschappelijke
terug te dringen en te breken.
De CPN roept de arbeidersklasse en alle pi
ve mensen in Nederland op om met haar I
voor het verwerkelijken van dit programma
socialistisch Nederland.
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kelen van een hechte overeenstemming
punten en prioriteiten van een progresek vereist versterking vn progressieve
dng op alle niveaus. Het bevorderen van
che samenwerkingsrelaties tussen prorachten kan niet van bovenaf worden op-

;chappelijke platforms aan de basis, in de
drijven en instellingen kan de uitwisserijdervaringen worden gestimuleerd en
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samenhang met het versterken van die
(an progressieve samenwerking is ook
n overleg en samenwerking tussen pro)rganisaties op landelijk, regionaal en
iveau van belang voor het ontwikkelen
nschappelijke politieke initiatieven om de

macht van de heersende maatschappelijke krachten
terug te dringen en te breken.
De CPN roept de arbeidersklasse en alle progressieve mensen in Nederland op om met haar te strijden
voor het verwerkelijken van dit programma voor een
socialistisch Nederland.

9
MAATSCHAPPIJVERANDERING
DOOR
COALITIEPOLITIEK93

MACHTSVORMING
VOOREEN
SOCIALISTISCH
NEDERLAND

IB9OqOOO642

H
NJ bndni1nrhe
j
eu
k

5

AEss

van
de balt

j
flncHq en
r efls pip
'
H
op ee n in
r uw, )c/5 ge h ouden
b
Se n
psLc
S-nuijnbring
Nederiandse, cornmU5
n
als
'H
H pHi
'

75 Daarma,

5

r

een

h ai re, H'
'JP 75JuI

7H
'HL

H ce
5

C7 5m

bas~s voor

H L5k
75 is het

v .—H4_ CIr-n men
H

-

h;

H

II S
i-,[ij
'C

uke

pa-jriuj van

SrI

