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Hiermede heb ik de eer Uwer Excellentie, betreffende de activiteit van de Communistische Partij van
Nederland het volgende te berichten.
Uit tot op heden binnengekomen -wrslagen van
de gehouden districtsconferentiea (vide mijn schrijven
no.151658 dvd, 21-2-1952), blijkt dat op organisatorisch
gebied in de 0.P.H. nog weinig ten goede veranderd iö*
41» voornaamste ooraaak hiervan gelet een gebrek aan
terzake kundig kader en dientengevolge een onvoldoende
politieke ontwikkeling van het overgrote deel der met
partijtaken overbelaste leden*
Zonder uitzondering kan voor wat de verwerkelijking van
de opgedragen taken betreft gesproken worden van een
stuntelige afdoening van zaken.
Ook thans wéér is opgevallen, hoe een klein aan-1
tal aan het partijbestuur welgevallige distrietsbestuurders, waaronder de politiek-*»*cretari8sen, in feite alle
organisatorische macht uitoefent» uiteraard onder controle van de landelijke leiding. Op de conferenties en
in eakele gevallen ook op de hierna te noemen vóórvergaderingen, was steeds een afgevaardigde van het Partijbestuur'ItaöTOaig. Jiiens taak schijnt te bestaan uit het
houden vaJï redevoering* waarin hij opdrachten, wensen en
verlangens van de landelijke leiding mede verwerkt. Voorts
besweert hij eventueel ontstane meningsverschillen tussen
de leden en het distrietsbestuur, resp. conferentie-presidium en wijst hij terecht degene, die een van de partijleiding afwijkend geluid doet horen*
Het is in één geval gebleken, dat de politiek
secretarie Jstjn op de conferentie uit te spreken inleiding ter goedkeuring aan het Partijbestuur heeft voorgelegd. Voorts dat voor elke conferentie een vergadering
wordt gehouden door tnkejLe vertrouwde districtsbestuurders, ónder leiding van 4e politiek secretaris.
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Aldaar wordt o.m. vastgesteld wat over da gebleken
tekortkomingen ter conferentie zei worden gezegd en wie
van de bestuurders en leden daarvoor verantwoordelijk
moeten worden gesteld.
Het zittende districtsbestuur legt aan de vergadering een aantal naaien van candidaat-distrietsbestuurders voor. Op een enkele uitzondering na zijn dit de
namen van het merendeel der zittende districtsbeatuursleden. De mogelijkheid is opengelaten, dat de afdelingen
zelf ook candidaten stellen. Regel ia echter, dat, voor
zover deze acceptabel worden bevonden hun namen, duidelijk gescheiden van de door het distrlctsbestuur aanbevolen candidaten op het stembiljet worden geplaatst.
Op elke conferentie wordt de verkiezing der
districtsbestuursleden als laatste agendapunt behandeld.
Bij de bestudering van de conferentie-verslagen ontkomt
men niet aan de indruk, dat het tijdstip der verkiezing
opzettelijk ao laat mogelijk wordt gesteld. Wegens tijdnood dienen derhalve de discussies ter zake tot een
minimum te worden beperkt. Het komt uiterst zelden voor
dat andere dan de door het distrietsbestuur aanbevolen
candiflaten worden gekozen.
Ook thans werden ernstige tekortkomingen in
het volbrengen van de opgelegde partijtaken geconstateerd.
De daarvoor verantwoordelijk gestelde bestuurders en
leden erkenden plichtmatig hun schuld en beloofden even
zovele malen beterschap. Vooral in het district Rptterdam schijnt de activiteit der leden minimaal te zijn.
Naar aanleiding van de hierbedoelde conferenties, alsmede over de huidige onbevredigende partijactiviteit in het district Rotterdam, veroorloof ik mij U
te verwijzen naar het U binnenkort toe te zenden uitvoerig
schrijven dienaangaande.

Op een zitting van het landelijk bestuur van
de O.P.N., waar ook partijgenoten aanwezig waren, die
in de districten actief zijn in de communistische werklozenbeweging, hield de landelijk vooraitter van de
Éénheide Vak Centrale B.BLOKZIJL een rede. Onder de koppen "Alles tegen de Werkloosheid, voor verhoogde uitkeringen", "UitbreMidg van Werklozencomité"'s", "Alle vuur
"op bewapeningspolitiek1* en "Actie richten op nationale
"Volksbeweging", geeft «De Waarheid" van 8-3-1952 hierover een uitvoerig artikel.
Volgens BLOEZIJL moet de C.P.N, zich aan het
hoofd stellen van de strijd tegen de werkloosheid. Deze
strijd moet gericht zijn op het tot stand brengen van een
nationale volksbeweging met als kern de werklozencomité's
De comité's
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Deze comité's mogen zich echter niet in de plaats stellen van de vakorganisaties. Zij mogen geen vakver en igingskarakter dragen met contributies e.d.. Er ia plaats voor
allen.
BLOKüIJL adviseerde als algemene eisen te
stellen:
Strijd tegen het ontslag en voor werk.
Verhoging van de sociale bijstand, verlenging van de duur
der overbruggingsuitkering tot 21 weken en verhoging van
de uitkering tot 80# van. het loon, opneming van alle
werklozen in de Werkloosheidwet, kolen- en huurtoealag
en opneming van de jeugd in de huidige regelingen.
Be plaatselijke eisen dienen zodanig te zijn, dat ze door
de werklozen worden begrepen en dat ze voor verwezenlijking vatbaar zijn.
Bij de discussie zette de G.P.S.-partijbestuurder JTits REUTER uiteen, dat de beste strijd tegen de
werkloosheid de strijd tegen de ontslagen in de bedrijven
is en dat de werklozen niet alleen in actie gebracht moeten worden voor het zelf aanpakken van werk (zoals te
Houtigehage), maar vooral ook voor het verhogen van de
steunuitkeringen. De werklozen moeten de straat op.
Tijdens de beantwoording van de discussie beklemtoonde B10K2IJ1, dat in de strijd tegen de werkloosheid alle vuur moet worden gericht op de Amerikaans*
bewapeningspolitiek.
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