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BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN DE COMMUNISTISCHE
PARTIJEN VAN FRANKRIJK EN DE BEKELÜXLANDEN.

In het najaar van 1957 hebben er verschillende bijeen-

komsten van vertegenwoordigers van de communistische partij-

en uit enkele West-Europese landen plaats gevonden, o. a. van

de Luxemburgse en de Franse en van de Belgische en Franse

communistische partijen. Onlangs kwamen ook de vertegenwoor-

digers van de CPN en de Fransen bij elkaar. Al deze bijeen-

komsten waren bilateraal.

Thans heeft er een regionale conferentie plaats. gevon-

den, waaraan de communistische partijen van Frankrijk en de

Beneluxlanden hebben deelgenomen.

Het initiatief tot het houden van deze conferentie is

waarschijnlijk uitgegaan van de Belgische Communistische Par-

tij. De CPN ontving althans eind januari 1950 een schrijven,

vermoedelijk afkomstig van de BCP, waarin bovengenoemde bij-

eenkomst werd voorgesteld ten einde het "raketten-vraagstuk"

te bespreken. De CPN-leiding is in het algemeen niet erg ge-

porteerd voor conferenties met haar collega's uit de naburige

landen. Zij is vooral bevreesd onder toezicht te worden ge-

steld van de zoveel machtiger Franse Communistische Partij.

Een ander bezwaar was, dat de leidingen van deze par-

tijen toch al bijeen zullen komen op de medio maart te houden

conferentie van communistische partijen uit landen die aan

Duitsland grenzen. De daar te bespreken hernieuwde actie tegen

de NAVO omvat immers ook de problemen van de rakettenbases.

Niettemin heeft de CPN-leiding toegestemd aan de voor-

gestelde conferentie deel te nemen. Waarschijnlijk hoopte zij,

evenals bij de samenkomst met de Fransen, op deze wijze een

ruggesteun van de drie andere partijen te krijgen in haar

strijd tegen de partij-oppositie. Besloten werd om de partij-

bestuurder Nico LÜIEINK op *f februari naar Brussel te zenden

om de verdere besprekingen te voeren.
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Op 4 en 5 maart 1958 kwamen in Luxemburg de vertegenwoor-

digers van de communistische partijen uit Frankrijk en de Bene-

luxlanden bijeen.

De delegaties waren als volgt samengesteld:

PCF (Frankrijk);

Arthur RAMETTE, lid van het partijbestuur en parlementslid voor

het departement Ie Nord;

Piette MULLER t lid van het partijbestuur, secretaris van de

fédération de la Moselle;

Louis DUPONT , secretaris van de fédération de Meurthe et Moselle;

Roger VILLEMAUX,secretaris van de féderation des Ardennes,

conseiller général;

Jacques DENIS, medewerker van de sectie buitenland van het

partijbestuur.

BCP (België) i

Jean BLUME, secretaris van de BCP;

Bob WOLSTIJN, lid van het politiek bureau (dagelijks bestuur);

Raymond de SMET,lid van het partijbestuur.

LCP (Luxemburg) :

Dominique URBANÏ, algemeen secretaris van de LCP, parlementslid;

Arthur USELDINGER,secretaris van de LCP;

Joseph GRANDGENET,lid van het partijbestuur;

Michel DIESCHBOURG, lid van het partijbestuur.

CPN (Nederland) :

Nico LUIRINK, lid van het partijbestuur.

Na afloop van de conferentie werd een communiqué uitge-

geven. Het werd o.a. in "De Waarheid" van 7 maart gepubliceerd.

Hieraan kan het volgende ontleend worden:

De delegaties hebben van gedachten gewisseld over de ern-

stige besluiten van de NAVO-conferentie en over de versterking
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van de gemeenschappelijke strijd tegen de vestiging van bases

voor atoom-raketten. De delegaties zijn verontrust over de aan-

wezigheid van West-Duitsland in de NAVO. In dit verband getui-

gen zij van hun gemeenschappelijke solidariteit met de moedige

communistische partij van Duitsland en met alle vredeskrachten

in Duitsland.

De delegaties roepen de arbeidersklasse en alle vredes-

krachten op om de gemeenschappelijke strijd voor vrede en vei-

ligheid, die .in de meest uiteenlopende vormen al begonnen is,

te versterken.

De delegaties hebben met grote voldoening kennis genomen

van ervaringen, verkregen in de acties, die in elk land in de

afgelopen tijd zijn gevoerd.

Commentaar:

Deze conferentie stond op een lager niveau dan de bijeen-

komst van de CPN met de PCF op 2? en 28 februari jl. Daar zaten

in de delegaties van beide partijen ook leden uit het. dagelijks

bestuur. Op de conferentie in Luxemburg kwamen wel de Belgen en

de Luxemburgers met een sterke delegatie maar de Fransen stuur-

den in de eerste plaats bestuurders uit de departementen die

aan België en Luxemburg grenzen.

De CPN was slechts met één afgevaardigde, een lid van het

partijbestuur, vertegenwoordigd. Hieruit blijkt duidelijk dat

de CPN-leiding niet veel van deze conferentie verwachtte. Op de

conferentie van de CPN met de PCF werden verschillende proble-

men behandeld. In Luxemburg heeft men alleen gesproken over de

strijd tegen de Duitse herbewapening en het plan om raketbases

in Nederland en de Ardennen te vestigen. De bespreking van deze

onderwerpen sluit geheel aan bij de zgn. verklaring over de

strijd voor de vrede van de 6k partijen in november 1957 te

Moskou.

De zinsnede uit het communiqué: "De delegaties hebben

met grote voldoening kennis genomen van de ervaringen verkre-

gen in de acties, die in elk land in de afgelopen tijd zijn

gevoerd", kan, voorzover het de CPN betreft* o.a. slaan op de
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petitie tegen het vestigen van raketbases, die thans op initia-

tief van de Nederlandse Vredesraad - £èn van de mantelorganisa-

ties van de CPN - ondernomen wordt.

In een commentaar bij het communiqué schrijft de leider

van de Franse delegatie Arthur RAMETTE in "l'Humanité" van 7

maart 1958: Op de bijeenkomst in Luxemburg hebben de deelnemers

verschillende gemeenschappelijke initiatieven en acties bekeken,

die voorgelegd zullen worden aan de respectievelijke partijlei-

dingen voor een definitieve overeenstemming.

De Nederlandse afgevaardigde LUIRINK zal zeker geen vol-

macht gehad hebben om welk nieuw plan dan ook namens de CPN

goed te keuren* De algemeen secretaris van de CPN, Paul de

GROOT, wil in al dergelijke zaken eerst gekend worden.

Over een veroordeling van het revisionisme valt in het

communiqué niets te bespeuren. Paul de GROOT kan er dus in

dit opzicht in zijn strijd tegen de oppositie geen steun in

vinden.

maart 1958=


