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AGITATIE VAN DE CPN TEGEN DE DEFENSIE

Het dagelijks bestuur van de CPN heeft besloten de agitatie te-

gen de defensie ook na de behandeling van de defensie-nota in de Tweede

Kamer zo krachtig mogelijk voort te zetten. Bij een bespreking van dit

.onderwerp in het dagelijks bestuur werd vastgesteld, dat bij die agi-

tatie niet meer de nadruk zal worden gelegd op de financiële lasten van

de defensie inspanning, maar dat vooral moet v/orden gewezen op het kwa-

lijke element van het lidmaatschap van de NAVO en de samenwerking in

NAVO-verband met de 'ïest-Duitse weermacht. Als van ouds zal daarbij op

het anti-duitse sentiment van de massa worden ingewerkt.

Reeds langere tijd is het partijbestuur van de CPN ontevreden o-

ver het geringe effect van het optreden van de Nederlandse Vredesraad.

In het bijzonder toont de partijleiding zich onvoldaan over het verloop

van de manifestatie voor het welslagen van de topconferentie, die op

15 KI ei j.l. onder auspiciën van de NVE te Amsterdam is gehouden. Deze

is naar de mening van Paul de GROOT c.s. eerder uitgelopen in een de-

monstratie tégen dan vóór de communistische denkbeelden.

De NVR heeft volgens de opvatting van de partijleiding, alleen

maar enige invloed in een zeer kleine kring van intellectuelen. De

Paad, die geen enkele binding met de arbeidersmassa bezit, wordt daar-

om niet geschikt geacht om op te treden als promotor van een agitatie-

campagne tegen de nationale defensie.

Deze rol heeft het dagelijksbestuur van de CPN thans toegedacht

aan het Centrun (de voormalige EVC-1958). Dit Centrum wordt het aan-

gewezen lichaam geacht om de arbeidende massa te bereiken. De plaatsver-

vangend algemeen secretaris van de CPN, Harry VERHEY,stelde het bestuur

van het Centrum, op 1^ juni j.l. in kennis met wat in deze van hen ver-

vracht wordt. De voornaamste ta:ik van het Centrum zal zijn, zodanig op

de arbeiders in het NW in te werken, dat de "NAVO-knechten in de PvdA"

geïsoleerd komen te staan.

Als één der doeltreffendste middelen om de arbeiders te bereiken

ziet de CPN-leiding de door het Centrum uitgegeven propaganda-bladen.

Deze bladen zullen daarom dienstbaar gemaakt worden aan de anti-oorlogs-
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campagne. Het dagelijks bestuur van de partij heeft besloten dat alle

partij-afdelingen Centrumkranten moeten afnemen, om het even of zij

die verkopen, dan wel gratis willen verspreiden. De Waarheid zal meer

aandacht gaan schenken aan de artikelen, die in de Centrumkranten ver-

schijnen.

Het bestuur van het Centrum kreeg de opdracht op korte termijn

in een bijeenkomst met de dagelijkse besturen van de EVC-1953-bonden

een plan voor een grootscheepse "anti-oorlogsactie" op te stellen. La-

ter moet dan een groots opgezet congres plaatsvinden.

Concj.usic: Of de ontwikkelde plannen tot agitatie togen de defensie via

het Centrum enig succes zullen opleveren kan v/orden betwijfeld. De op-

dracht a;;, n de partij-af delingen om de Centrum-kranten te verspreiden is

al veel eerder gegeven. De meeste afdelingen hebbon dese evenwel zonder

meer naast zich neer gelegd.

Naar het voorkomt is over de positie van de NVR het laatste woord

in do partijleiding nog niet gesproken.
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