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Betr. : Verkiezingsconferenties
van de C.P.N.

In het laatst van Januari 195̂  werd in elk van
de 17 C.P.N.-districten een verkiezingsconferentie ge-
houden. Deze conferenties hadden tot doel de inzichten
van het partijbestuur omtrent de politieke situatie in
Nederland uit te dragen en richtlijnen te geven voor de
campagne bij de a.s. Staten-verkiezingen. Zij onderscheid-
den zich van de statutair 2 maal per jaar te houden dis-
trictsconferenties doordat zij, een enkele afwijking daar-
gelaten, niet werden voorafgegaan door vergaderingen in
de C.P.N.-afdelingen. De deelnemers werden dan ook niet
zoals gebruikelijk door de afdelingsvergaderingen aange-
wezen, maar door de districtsbesturen* Ook werd - met
uitzondering van de districten Amsterdam, Kennemerland en
Noord-Brabant - de samenstelling van de zittende districts-
besturen niet gewijzigd, hetgeen overigens in Januari
gebruikelijk is.

Van hetgeen op deze conferenties werd behandeld,
is uit open en geheime bronnen het navolgende bekend ge-
worden.

Door de politieke secretarissen van de verschil-
lende districten werden op de verkiezingsconferenties in-
leidingen gehouden. Voor deze inleidingen werden kennelijk
als leidraad gebruikt de redevoeringen, gehouden door de
algemeen secretaris Paul de GROOT en de landelijk propa-
ganda-leider Harry VERHEY op de partijbestuurszitting van
9 en 10 Januari j.l..

Op vrijwel elke verkiezingsconferentie werd door
een lid van het partijbestuur, nadat ongeveer tweederde
der discussianten het woord had gevoerd, de juistheid van
het door de politiek secretaris omtrent de tactiek der
partij naar voren gebrachte bevestigd.

Na een uiteenzetting van ide internationale toe-
stand ,. die voor de ontwikkeling van het wereld-communisme
gunstig werd geacht, werd gewezen op de noodzakelijkheid
van de doorvoering van de eenheid-van-actie-tactiek. In
het verzet tegen de ri.D.G. en de strijd voor het behoud
van de 5e Mei meende de C.P.N, een diepgaande beweging
voor nationale eenheid waar te kunnen nemen.
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Mogelijkheden om tot samenwerking met de leden
van P.v.d.A. en het N.V.V. te komen werden ruimschoots
aanwezig geacht, nu in deze organisaties steeds meer
anti-kapitalistische tendenzen aan de dag treden. De partij
moet zich onder de leuze "geen anti-communisme maar anti-
kapitalisme" in de eerste plaats richten tegen de "hoofd-
vijand" ROHME, die als superkapitalist werd gebrandmerkt.
Daartoe zal de C.P.N, zich moeten opwerpen als de verde-
digster van de belangen van de werkende bevolking. In de
strijd voor de dagelijkse belangen van die bevolking zijn
huurverhoging, prijsstijgingen en plaatselijke misstanden
de aangewezen agitatieonderwerpen. Behalve in "De Waarheid"
moet deze agitatie ook worden gevoerd in buurt- en bedrijfs-
kranten.

Wederom werd geconstateerd dat de partij in h_^t
"vakverenigingswerk" en het werk in de bedrijven is tekort
geschoten.

De C.P.H, is bereid mede te werken aan verhoging
van de productie op voorwaarde, dat de winsten niet uit-
sluitend ten goede komen aan de ondernemers. C.P.N.-ers,
die optreden in het N.V.V., zullen daarin geen actiegroepen
mogen vormen. Zij zullen zich in deze organisatie als
"goede vakbondsleden" moeten gedragen en er op moeten aan-
sturen dat het H.V.V. wederom een "klasse instrument" wordt.

In elk district bleek een werkschema voor de
verkiezingsactie te zijn opgesteld. Een der belangrijkste
elementen van het verkiezingswerk is het huisbezoek, dat
"met De Waarheid in de hand" tevens dienstig moet worden
gemaakt aan de abonné- en ledenwerving. Gedurende de ver-
kiezingscampagne wordt de scholing stopgezet. De deelnemers
aan de scholingscursussen zullen worden ingedeeld in de.
"huisbezoekbrigades".

De C.P.N, zal geen zgn.bloklijstên van communis-
ten en partijlozen meer indienen. Mocht hier en daar nog
een partijloze op de candidatenlijst voorkomen

dan moet
deze worden verzocht als lid tot de partij toe te treden.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan Zijne ibccellentie de Minister-President.
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