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CPN-TAKTIEK IN DE GEMEENTEEADEN.

S a m e n v a t t i n

Als uitvloeisel van het beraad van 17 West-Europese communistische partijen (Kome, november 1959) stelde de CPN een program op,
beogende: uitbreiding van de democratie en beperking van de macht van
de monopolies. Men hoopt hiermede kansen te scheppen voor samenwerking met andere groeperingen.
Als gevolg hiervan zal o.m. het CPN-optreden in de gemeenteraden wijziging ondergaan, met het doel een splitsing in de "burgerlijke" fracties te weeg te brengen. Binnenkort zullen richtlijnen
daartoe worden gegeven.
Het "werk in de gemeenteraden" zal voortaan rechtstreeks worden
geleid vanuit secretariaat en dagelijks bestuur van de CPN.
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GPN-TAKTIEK IN DE GEMEENTERADEN.

Van 21 t/ra 26 november 1959 beraadslaagden in Rome 17 communistische partijen uit West-Europa over de wijze, waarop zij de thans
door Moskou gevolgde koers van vreedzame coëxistentie en toenadering
in hun landen in praktijk konden brengen.
Na deze conferentie werd een oproep gepubliceerd, waarin o.m.
werd vastgesteld, dat de gunstige veranderingen in de internationale
situatie nieuwe wegen openen in de strijd voor de nationale
kelijkheid

onafhan-

en voor de verdediging en de vernieuwing van de democratie.

De CPN-leiding heeft in het voetspoor van deze oproep een ontwerpprogram voor de uitbreiding van de democratie en beperking van de
macht van de grote monopolies samengesteld. Zij hoopt daarmede mogelijkheden voor samenwerking met andere groeperingen te verkrijgen.
Het program werd door de plv. algemeen secretaris Harry VEEHEIJ
in een streng besloten zitting van het partijbestuur op ik februari
1960 toegelicht. VERHEIJ kondigde daarbij aan, dat de CPN in verband
met haar eisen tot uitbreiding van de democratie tot een heroriëntering van het werk in de gemeenteraden zal overgaan. Als in de gemeenteraden tegenstellingen tussen de vertegenwoordigers van de monopolies en het nationale belang naar voren komen zullen de CPN afgevaardigden aan de zijde moeten treden van hen, die de nationale belangen
verdedigen. Doel daarvan moet dan zijn te pogen een splitsing in de
"burgerlijke" fracties teweeg te brengen. Daarbij zal grote soepelheid vereist zijn en zullen wegen gezocht moeten worden om met vertegenwoordigers van andere partijen tot een gesprek te komen.
Teneinde de doorvoering van deze taktiek zo efficiënt mogelijk
te doen geschieden zullen binnenkort nadere richtlijnen worden gegeven. Het zgn. werk in de gemeenteraden zal rechtstreeks worden geleid
vanuit het partij-secretariaat en het dagelijks bestuur van de CPN.
Als een uitvloeisel van de gewijzigde taktiek heeft de CPNfractie in de gemeenteraad van Amsterdam op k maart jl. voor de gemeentebegroting gestemd.
Leen SEEGERS, de nestor van de CPN-fractie in de Amsterdamse
Raad maakte het besluit hiertoe kenbaar in de zitting van 18 februari
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1960 van het bestuur van het district Amsterdam van de CPN. Hij wees
er op, dat de beknotting van de autonomie van de gemeenten door de Regering het de CPN thans mogelijk maakt om samen te werken met allen
die de strijd tegen de Regering willen aanbinden. De CPN ziet hierin
een mogelijkheid om uit het isolement te geraken. Zij zal daarom elke
actie van de gemeente Amsterdam die tegen de Kegering ingaat ondersteunen.
Sinds de communisten geen deel meer uitmaken van het College
van B. en W. in Amsterdam (19^8) hebben zij alleen in 1955 voor de gemeentebegroting gestemd. Dit geschiedde toen eveneens in een periode,
dat de koers van de CPN sterk gericht was op het zoeken van mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen, toen in het bijzonder de
PvdA en de VVD.
25 maart 1960
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