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Partijopbouw: versterken politiek-ideologische eenheid en 
organisatorische slagvaardigheid van de partij 

1. Scholing en ideologisch werk 
a. Het PB zal scholingen organiseren die op afdelingsniveau kunnen worden gegeven, evenals 

kaderscholing op landelijk niveau. De deelname aan de scholingen op afdelingsniveau zal in 
principe verplicht zijn voor alle leden van een afdeling. 

b. De partij werkt aan de studie van de vraagstukken die door het Congres zijn gesteld. Het PB is 
verantwoordelijk voor het uitwerken van deze vraagstukken, het collectief maken van de 
discussie en het betrekken van de CJB bij de studie van deze vraagstukken. 

2. Vorming nieuw partijprogramma 
Onder leiding van het PB zal collectief een nieuw partijprogramma worden opgesteld dat door 
het eerstvolgende reguliere Partijcongres zal worden vastgesteld. 

3. Versterking leidinggevende organen en interne organisatie 
a. Het functioneren van de leidinggevende organen wordt versterkt op basis van het democratisch 

centralisme en de congresbesluiten. 
b. Meer leden, die daar de kwaliteiten voor ontwikkelen, moeten een kaderfunctie op zich nemen 

(bijv. in een afdelingsbestuur, redactie, internationaal bureau etc.). In eerste instantie in 
absolute aantallen, maar zoveel mogelijk ook relatief aan het totaal aantal leden. 

c. De partij geeft politiek leiding aan en ondersteunt de CJB, de revolutionaire jongerenorganisatie 
van de NCPN. 

4. Afdelingsopbouw 
a. Alle partijafdelingen worden geactiveerd en dienen zich te houden aan de statutaire verplichting 

om regelmatig te vergaderen. De afdelingen ontplooien naar vermogen activiteiten die bijdragen 
aan de uitvoering van de congresbesluiten. Het PB ondersteunt en geeft leiding aan alle 
afdelingen. 

b. De partijafdelingen dragen er zorg voor dat alle leden worden geactiveerd. Consequent 
deelnemen aan de vergaderingen van de afdeling is een minimale vereiste voor lidmaatschap. 
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor leden waarvoor dit redelijkerwijs (tijdelijk) 
onmogelijk is, bijvoorbeeld door hun gezondheid. 

c. Er worden mogelijkheden en werkwijzen geïnventariseerd om sympathisanten beter te 
betrekken bij de partij. 

d. De partij streeft naar toename van het aantal leden. Bijzondere aandacht verdient ledenwerving 
onder werkers in de industrie, transport, logistiek en andere strategische sectoren van de 
economie, werkers in de zorg en het onderwijs, werkers die praktisch zijn opgeleid, evenals 
vrouwen en minderheden die uit de arbeidersklasse afkomstig zijn. 

5. Manifest en externe communicatie 
a. Er wordt gewerkt aan het vormen van een collectieve redactie van Manifest. De partij zet zich op 

basis van de congresbesluiten in voor het versterken van Manifest, als de op papier uitgegeven 
partijkrant van de NCPN. De samenwerking van Manifest en Voorwaarts wordt versterkt. 

b. Het populariseren van onze standpunten via multimedia wordt verder ontwikkeld. 
c. Er wordt een lijn uitgewerkt voor het gebruik van sociale media door de NCPN, de afdelingen en 

individuele leden. Op een conferentie wordt dit besproken en vastgesteld. 
d. Afdelingen dragen zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid van de partij in de openbare 

ruimte. Ze worden daarin ondersteund en geleid door het PB. 

6. Internationaal werk 
a. De partij bestudeert de internationale ontwikkelingen en de inter-imperialistische 

tegenstellingen. Bijzondere aandacht verdienen de ontwikkelingen in de EU en de implicaties 
daarvan voor de Nederlandse arbeidersklasse. Ook bestudeert de partij de ontwikkelingen in de 
internationale communistische beweging. 
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b. De partij blijft zich inspannen voor het onderhouden en verdiepen van bilaterale en multilaterale 
contacten met zusterorganisaties, vooral binnen Europa. De partij neemt deel aan de Europese 
Communistische Bijeenkomst (ECB), en naar vermogen aan de Internationale Bijeenkomsten van 
Communistische Partijen (IMCWP). 

c. De partij vraagt lidmaatschap aan van het Europees Communistisch Initiatief. 
d. De partij zal zich inspannen om het internationaal werk beter collectief te maken. Onder 

verantwoordelijkheid van het PB, zal het Internationaal Bureau (IB) artikelen en stukken 
produceren, of teksten van zusterorganisaties vertalen, die inzicht geven in de internationale 
ontwikkelingen en informeren over de internationale activiteit van de NCPN. Bijdrages van de 
NCPN aan internationale bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gepubliceerd. 

e. De partij blijft zich inzetten om de CJB te begeleiden in haar internationaal werk. 

7. Studie geschiedenis socialistische opbouw en communistische beweging 
a. De studie naar de geschiedenis van de socialistische opbouw in de vorige eeuw wordt 

voortgezet. De inschattingen van de partij met betrekking tot de ontwikkelingen in de economie 
van de USSR en de oorzaken van de contrarevolutie zullen verder worden uitgewerkt, 
bediscussieerd en aan een Conferentie worden voorgelegd. Op basis daarvan zullen stappen 
gezet moeten worden in de studie naar ontwikkelingen in de bovenbouw. 

b. De partij bestudeert de geschiedenis van de Nederlandse en internationale communistische 
beweging. Leden en sympathisanten worden via publicaties en evenementen geïntroduceerd in 
de geschiedenis en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. 

c. De NCPN zal samen met de CJB uitvoerig stilstaan bij het 30-jarig bestaan van de NCPN in 2022, 
evenals het 20-jarig bestaan van de CJB en het 40-jarig bestaan van Manifest in 2023. Deze 
jubilea zullen worden gevierd met grote openbare bijeenkomsten. 

Werk van de partij in de arbeidersbeweging en de klassenstrijd 

8. Bedrijven- en vakbondswerk 
a. De partij zal – mede via het platform ‘Bedrijvenwerk en Klassenbewustzijn’ – handvatten voor 

werkenden ontwikkelen die hen helpen om zich met hun collega’s te organiseren. Deze 
handvatten zullen zowel theoretische verdieping bieden als ook praktijkgericht zijn. 

b. In de afdelingen zal structureel aandacht worden gegeven aan de werksituatie van alle leden en 
zal naar mogelijkheden worden gezocht om leden te activeren in het bedrijvenwerk. Dit kan 
zowel inhouden dat leden het voortouw nemen in conflicten tussen de werkers en de 
bedrijfsleiding, hun collega’s betrekken in de bredere strijd van de arbeidersbeweging – in de 
sector of landelijk – maar ook al simpelweg vasthoudend het gesprek aangaan met collega’s om 
hun klassenbewustzijn te vergroten en hen te winnen voor de NCPN of CJB. 

c. Binnen de vakbond strijdt de partij voor versterking van de klassengeoriënteerde lijn, tegen de 
reformistische lijn van klassencollaboratie. 

d. Naast de ontwikkeling van strijd op de werkplek, zet de partij zich in voor de ontwikkeling van 
klassenstrijd in buurten. Daar steunt de partij initiatieven in het kader van strijd voor het 
levenspeil van de werkende klasse. 

9. Internationale solidariteit en proletarisch internationalisme 
a. De partij neemt, samen met de CJB, initiatieven voor solidariteitsacties met volkeren die 

geconfronteerd worden met een imperialistische blokkade, bezetting, oorlog of andere 
imperialistische interventie. In het bijzonder zet de partij zich in voor de opheffing van de 
blokkade van Cuba en algemener voor solidariteit met socialistisch Cuba. 

b. De partij zal werken aan het leggen van fundamenten voor het ontwikkelen van een anti-
imperialistische vredesbeweging. 

10. Strijd tegen discriminatie, reactie en fascisme, voor emancipatie 
a. De partij werkt aan de versterking van de strijd tegen discriminatie, tegen opkomend fascisme, 

voor emancipatie van vrouwen en minderheden. De partij strijdt voor het versterken van de 
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klassengeoriënteerde lijn in emancipatiebewegingen en zet zich in om de klassengeoriënteerde 
strijd voor emancipatie van achtergestelde groepen te koppelen met de arbeidersbeweging. 

b. De partij zet, op basis van het dialectisch materialisme en met nauwe betrokkenheid van de CJB, 
de studie van emancipatievraagstukken van gediscrimineerde en onderdrukte groepen voort en 
werkt haar standpunten verder uit. De partij kijkt daarbij voornamelijk naar de bijzondere 
problemen waar vrouwen en verschillende minderheden tegenaan lopen en formuleert eisen die 
beantwoorden aan de bijzondere behoeftes van deze groepen. Ook werkt de NCPN aan het 
bevorderen van het inzicht in de valkuilen en de schadelijke gevolgen van burgerlijke en 
opportunistische opvattingen en stromingen in emancipatiebewegingen, die binnen de 
beweging met discussie en ideologische strijd worden bestreden. 

c. De partij werkt aan studie van reactionaire en fascistische partijen en aan uitwerking van een 
antifascistische strategie. 

d. De partij steunt naar vermogen breed gedragen acties tegen discriminatie, zoals op de dag tegen 
racisme op 21 maart, de acties voor vrouwenemancipatie op 8 maart en demonstraties voor het 
uitbannen van geweld tegen vrouwen op 25 november. Daarin brengt de partij met de CJB haar 
visie en eisen in door middel van pamfletten en achtergrondmateriaal. 

e. De partij steunt en organiseert antifascistische herdenkingen, bijvoorbeeld omtrent de 
Februaristaking en personen van het communistisch verzet, of de Internationale Brigades. De 
steun van de partij aan het AFVN – Bond van Antifascisten, de Stichting Spanje 1936-1939 en 
andere antifascistische organisaties moet een collectieve aangelegenheid van de partij en de CJB 
worden. 

11. Strijd tegen aantasting van het milieu 
a. De partij strijdt tegen aantasting van milieu en klimaat door het kapitalistische winstbejag, 

waarbij de NCPN zich verzet tegen elke afwenteling van kosten op de arbeidersklasse en andere 
onderdrukte lagen van de bevolking.  

b. De NCPN werkt aan de verdere uitwerking van haar standpunten omtrent milieukwesties en de 
concretisering daarvan voor de specifiek Nederlandse en lokale problematiek. De NCPN kijkt 
daarbij in het bijzonder naar de kapitalistische productieverhoudingen en het imperialisme, als 
de onderliggende oorzaken van de aantasting van milieu en klimaat. 

c. De partij bevordert de klassengeoriënteerde, anti-imperialistische lijn in de milieubeweging en 
bestrijdt de invloed van de burgerrij, het opportunisme en onwetenschappelijke opvattingen. De 
partij brengt haar visie en eisen samen met de CJB actief in bij de milieubeweging door aanwezig 
te zijn met eigen pamfletten en achtergrondmateriaal bij bijeenkomsten, demonstraties en 
andere acties. 
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