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Betr. Activiteit van de C.P.N. S E B E I M

De CPN en haar hulporganisaties worden thans vrijwel
geheel beheerst door de agitatiecampagne tegen de Londense
en Parijse aecoorden* Begin December gaf het partijbestuur
der CPN in ««n aan dé afdelingsbesturen gerichte circulaire
aanwijzingen om de actie tegen de "1DG-2" volledige priori-
teit te verlenen. Soortgelijke richtlijnen werden ook uit-
gegeven door het Verbondsbestuur der BVC en de hoofdbesturen
van de andere hulporganisaties.

Uit de onderstaand weergegeven korte samenvatting van
de circulaire van het partijbestuur der CPN moge blijken,
hoe de partij, zich bewust van haar geringe aantrekkings-
kracht op de bevolking, haar activiteiten tegen de "EDG-2"
bemantelt door inschakeling van de actiegroepen HDat Nooit
Weer".

In een eind November gehouden vergadering van de
dagelijkse leiding van een CPN district werd dit door een
partijfunctionaris nog als volgt verduidelijkti
"Tot nu toe kwam het nog niet tot een massale actie tegen
de Duitse herbewapening. Het partijbestuur heeft thans be-
sloten om de actie op alle fronten onder directe leiding
van de politiek secretaris van het district te gaan voeren.
De actie moet gevoerd blijven onder het mom van "Dat Nooit
Weer1*, doch de partij zal de organisatie ter hand nemen.
De partij heeft nog nooit een kans gehad als deze om door
middel van "Dat Nooit Weer" in de huidige bewapeningskwestie
van West Duitsland de brede massa te bereiken."

Samenvatting circulaire van partijbestuur der C.P.N.
Op internationaal gebied worden thans alle krachten ingezet
om de poging tot herbewapening van de Wat Duitse nazi's
te verijdelen. Daartoe moeten ook wij de grootst mogelijke
bijdragen leveren. De afdelingsbesturen hebben tot plicht
elke werkzaamheid die uitgesteld kan worden tijdelijk op te
schorten. De taak die voor ons ligt is een landelijk peti-
tionnement, dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.
Het initiatief hiertoe is genomen door de actiegroepen "Dat
Nooit Weer14. Het petitionnement wordt uitgevoerd met mede-
werking van de Nederlandse Vredesraad.
Vanzelfsprekend ondersteunt onze partij zowel het petitionne-
ment als de onder auspiciën van "Dat Nooit Weer" op 19 Deeem-
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ber te Amsterdam te houden landelijke conferentie tegen
de Duitse herbewapening.
Wij geven daarom alle afdelingen de volgende aanwijzingen;
- Met uitzondering van de partijgenoten die strikt nood-
zakelijke werkzaamheden van organisatorische aard moeten
verrichten zal een zo groot mogelijk aantal partijgenoten
in de komende maanden voor de actie tegen "EDG-2" aan het
werk moeten worden gezet*
Alle leden moeten door de afdelingsbesturen worden bezocht
en uit hen moeten werkgroepen worden samengesteld, die
dag in dag uit aan het werk gaan om handtekeningen in te
zamelen» Getracht moet worden deze werkgroepen voortdurend
uit te breiden bijvoorbeeld met weekabonné's en vaste
lezers van De Waarheid.

- Deze werkgroepen stellen zich plaatselijk ter beschikking
van het comité van «Dat Nooit Weer" of van het Vrede»*»
comité. Als deze comité's ter plaatse niet bestaan of
niet binnen korte tijd kunnen worden opgericht dan moeten
de werkgroepen zich ter beschikking stellen van de lande-
lijke initiatiefnemers.
Uit de EVC, SVB en het ANJV moeten ook werkers voor de
werkgroepen worden aangeworven. Richtlijnen voor deelne-
ming zijn door de hoofdbesturen van deze organisaties
aan de leden verstrekt.

- Leden van het KW en de PvdA die bereidheid tot tekenen
hebben getoond moeten apart worden bezocht om te trachten
hen voor de werkgroepen aan te werven.

- De werkgroepen zullen het voornaamste werk moeten verrich-
ten voor het organiseren van delegaties naar de landelijke
conferentie op 1°. December te Amsterdam en voor het bijeen
brengen van de nodige gelden»

- Van het grootste belang is het werk voor het petitionne-
ment en de conferentie in de bedrijven. Overal waar be-
drijfsafdelingen van de partij bestaan moeten ze onmiddel-
lijk in actie komen. Getracht moet bijvoorbeeld worden
het vraagstuk van de Duitse herbewapening in bedrijfs- of
fabriekskernen aan de orde te stellen. Gepoogd moet worden
de vakverenigingen een standpunt te doen Innemen.

- fot aan het eind van Januari zullen in het gehele land
openbare vergaderingen worden georganiseerd om de bevol-
king nog beter over de Duitse herbewapening voor te lich-
ten. De afdelingsbesturen moeten hun best doen een goed
geslaagde openbare vergadering te houden. Het landelijk
propagandabureau van de partij zal daarbij behulpzaam zijn
op de wijze, zoals dit ook bij verkiezingscampagnes ge-
beurt, met toewijzing van sprekers, opluistering dóór
films enz.

Een doordruk van dit schrijven werd gezonden aan Zijne
Excellentie de Minister-President.
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