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CPN-ACTIE "STOP DE N£UTRON£NBOH"

Een groep van 130 Nederlanders, van wie het raerendeal CPN-lid

en onder aanvoering van een a.antal leden van het Ps.rtijbestuur (PB)

van de CPN, liet op 20 augustus in "De Waarhsid" een oproep afdruk-

ken ora een "brede beweging" tegen de zg. neutronenbom op gang te

brengen, De initiatiefgroep kondigde aan dat onder het motto "Stop

de Neutronenbom" allerlei activiteiten zoud.en worden ontplooid

en ruime informatie zou worden verschaft over alle internationals

en nationals implicaties rond dit vernietigingswapen. Volgens

taeproefd GPH—recept ward opgeroepen de verklaring raede te onder-

tekenen, worden regslmatig in "De V/aarheid" lijsten met nieuwe

adherenten gepubliceerd en worden in verschillende plaatsen hand-

tekeningacties, picket-lines e.d. georganiseerd,

Deze protestbsvveging is opmerkelijk, orndat de CPN zich nog

kort tevorsn gadistaacieerd had vsn een gejr.eenschappelijke oproep

d.d. 8 augustus j.l., waarin 28 CP«en (uit Cost- en ¥;est-2uropa,

de VS en Canada) zich geheel naar Sowjetwens uitspraken tegen de

Amerikaanse productie van de neutronenbora. De CPN had geweigerd

deze oproep te ondertekenen, omdat zi.-j krachtens vroegers besluiten

geen deel wenst te hebben aan zulke multilaterale verklaringen en

bovendisn bezwaar had tegen da wijze waarop aij door de Westduitse

CP (DKP) tot rnede-ondertekening was uitgeuodigd. Dat de CPN kort

hierna zelfstandig haar campagne tegen de neutron&nbom is gestart,

kon wel eens samenhangen met het feit dat het PB tijdens een sitting

op 12 augustus afstand heeft genomen van erepartijbestuurder P. de

GROOT, die nog die voorjaar zijn stempel had gedrukt op de normali-

sering van de relaties tussen de CPN en de CPSU, De GPN-leiding kon

de heer De GROOT nist langer handhaven, oradat hi3 haar recentelijk

volledig in gebreke had gesteld o.a. vanwege haar vermeende gebrek

aan Internationale solidariteit met de Sowjet-Unie zoals die juist

ook in de boycot van de geneenschappslijke CP-en-verklaring tot
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uiting zou zijn gekotnen. Waarschijnlijk om de heer De GROOT de

wind uit de zeilen te nemen en de CPSU te overtuigen dat diens

uitachakeling geen afbreuk zal doan aan de dit voorjaar beklonken

verzoening, heeft de CPN-leiding met bekwame spoed haa.r protestactie

tagen do neutronenbom op poten gezet. In elk geval heeft zij onver™

wijld de Sowjetarabassade in Den Kaag in ksnnis gesteld van dit

initiatief, dat vervolgens met kennelijke instemmirig door het CPSU-

dagblad "Prawda" v/erd begroet.

8 September 1977.
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