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Réunion de l'aile flamande du BoPo du 19/11/19710
-----------------------------------------------Présents: Van denBranden, Van Geyt, Debrouwer0 , Turfo
Excusé : De Conincko
Les élections du 7o11o71 ont fait appara1tre quelques points
faibles, capables de nuire aux résultats électoraux à l'avenir:
Renaix, Brugeso
La fédération de Gand devra s'occuper de Renaixo
En ce qui concerne Bruges, le Bureau est d'avis que le camarade
Braet porte une lourde responsabilité pour l'absence de listes
communistes pour la Chambre et le Sénato
A cause du développement des luttes ouvrières et de l'importance
électorale de la campine anversoise, pour la province d'Anvers,
le Bureau propose de désigner un cadre permanent pour s'occuper
de la région Mol-Geelo
Pacte culturel : prévoir des modalités pratiques permettant de
défendre les droits des minorités idéologiqueso

=-=-=-=-=-=

Réunion de l ' aile flamande du Bureau Politique
le 25 . 2 . 1972
Présents : J . Debrouwere, A. De Coninck, R. De Smet , J . Turf .
Excusé : L . Van Geyt , F . Van den Branden

1) Manifestations Vietnam

Il y aura 2 manifestations :
a) aux environs du 21/4 à Liège
mobilisation par les Wallons et les Bruxellois
délégations importantes de Flandre
b) le 6/5 à Anvers (à l'initiative du "~l.'erkgroep X")
mobilisation par les Flamands
délégations importantes de Wallonie et de Bruxelles
Une préparation l ~ cale "en profondeur" est indispensable .
Les journaux et tracts locaux et d'entreprises devront mettre
le Vietnam à .l'avant - plan .

2) 1er Mai
Sous le signe de l ' union des progressistes .
Les fédérations devront s ' efforcer d'organiser des meetings
et des fêtes réussis .
Ellesdoivent transmettre à temps leurs demandes d ' orateurs .
ollution de l ' air du milieu)
Jos De Geyter de prendre la responsaR . De Smet demandera
bilité d ' une commission . On devra lui joindre des camarades
des fédérations (candidatures déjà avancées : Baert , Piqueur ,
Theunis) .
Première tâche de la commission : r assembler toute la do c umentation et toutes les données qui existent déjà .

3) La

4 ) Rassemblement des progressistes en Flandre

Il faudra encourager tout ce qui cr~e une acnbiance favorab l e
au rassemblement des progressistes .
La discussion à l'intérieur du parti devra continuer (surtout
à Anvers) .
Collaborer avec toutes les forces - sans priorité , sans exsur la base d'un proµ-ramme d ' action anticapitaliste
clusive commun .
Veiller à ce que notre coopération avec des fractions dissi dentes du PSB ne puisse pas ~tre interprêtée comme une acti vité en vue de dém oli r celui - ci .

5 ) Culture

1\IIasereelfonds" sera le centre pour la Flandre .
Président : Prof . Dr . Léo ~ichielsen
Prope sition : administratrice : Liliane Brabans . Ce qui impl ique qu ' on devra la libérer d ' autres tâches .
Les groupements culturels et éducatifs locaux adhèreront à c e
centre , les activités culturelles et éduc a t iv es des secti ons
du parti seront à intégrer également à cet ensemble .
Les formes d ' adhésion et d 'intégration ser ont à exami ner c a s
par cas .
11

- =-=- =- =-

Vergadering van de Vlaamse vleugel van het Pnlitiek Bureau
25 . 2 . 1972
Aanwezig : J . Debrouwere , A. De Coninck , R. De Smet , J . Turf .
Verontschuldigd : L . Van Geyt , F . Van den Branden
1) Viëtnambetogingen
2 betogingen zullen plaatsvinden :
a) îmstreeks 21/4 te Luik
mobilisatie door de ~alen en Brusselaars
belangrijke delegaties uit Vlaanderen
b ) op 6/5 te Antwerpen (op initiatief van de Werkgroep X)
mcbilisatie door de Vlamingen
belangrijke delegaties uit Wallonië en Brussel
Een plaatselijke voorbereiding "in de diepte" is onontbeerlijk . De plaatoelijke en bedrijfsbladen zouden het probleem
Viëtnam op de voorgrond moeten plaatsen .
2) 1 lv1ei
In het teken van de progressieve frontvorming .
De f ederaties zullen zich moeten inspannen om geslaagde mee tings en feesten te organiseren .
Ze moeten tijdig een spreker aanvragen .

3) De milieuverontreiniging
R . De Smet zal aan Jos De Geyter vragen , de verantwoordelijkheid op zich te nemen van een kommissie . Hem zullen kameraden
uit de federaties toegevoegd worden (reeds geciteerde kameraden : Baert , Piqmeur , Theunis) .
Eerste taak van de kommissie : alle bestaande dokumenten en
gegevens bijeenbrengen .
4) Progressieve frontvorming in Vlaanderen
Alles wat bijdraagt tot het scheppen van een gunstige sfeer
moet bevorderd worden .
De diskussie in de partij moet vuortgezet worden (vooral te
Antwerpen) .
Samenwerken met alle krachten ~ zonder voorkeur , zonder eks klusieven ~ op voorwaarde dat het op basis van een gemeenschappelijk antikapitalistisch aktieprogramma is .
Erover waken dat onze samenwerking met af gescheurde BSP- frakties niet kan geïnterpreteerd worden als een poging tot ver nietigBn van de BSP .

5) Kultuur
Het "Masereelfonds" moet centrum ZlJn voor Vlaanderen .
Voorzitter : Prof . Dr . L . Michielsen
Voorstel : administratrice : Liliane Brabans . Hetgeen inhoudt
dat zij van andere taken ontlast zal moeten worden .
De plaatselijke kulturele en v pvoedende groeperingen zullen
bij dit centrum aansluiten , de kulturele er- opvoedende aktivi tei ten der partij - afdelingen moeten eveneens i n dit geheel
geîntegreerd worden .
De vormen van aansluiting en integratie moeten geval per geval
underzocht worden .

-=-=- =- =-

Vergadering van de Vlaamse vleugel van het Politiek Bureau
10/3/72
Aanwezig : J . Debrouwer e , A. De Coninck, R. De Smet, J. Turf,
L. Van Geyt.
Verontschuldig d : F . Van den Branden .
1 . Brochure
Aanpassing en vertaling zal gebeuren door Jef Turf, met hulp
van Jan Debrouwere .
Oplage : le bestelling : ong . 1 per 2 leden
streefcijfer : 1 per lid
kampanje in RV zal georganizeerd worden
Antwerpen
500
Dender
300
Gent
250
N- Brabant
150
Limburg
50
N. W. Vl.
75
Z . W. Vl .
150
.Brussel
50
1.525

=

2.000 om te beginnen , lood wordt
bewaard .

2 . Strukturen
Vlaams~ vleugel is voorstander van decentralizatie van organizatie en propaganda - wacht beslissingen af van sekretariaat.

3 . Progressieve frontvorming
Ondanks tegenkantingen lééft ze , en ontwikkelt ze zich .
Diverse interessante fenomen en vast te stellen die gevolgd en
geleid moeten worden .
4 . Fusies - federaties
Niet automatisch overal voorrang geven aan fusies - in bepa.Rl
de gevallen kunnen federaties momenteel gunstiger zijn voor
linkse krachten in Vlaanderen .
- - -------

KOMMUNISTISCHE PARTIJ VAN BELGIE
Stalingradlaan 29
1000 Brussel
Brussel, 21 april 1972

Aan de leden van het
Vlaarns Bureau

--------------------

~aarde

karneraden, .

Het Vlaams Bureau komt bijeen op
vrijdag, 28 april om 10 uur •.

===========================

Dagorde :
1. De Rod e Vaan
2. Progressieve Frontvorming
3. Allerlei
Kameraadschappelijk,
J •. TURF

Aile flamande du Bureau Politique
28 . 4 . 72

=================================
Présents : J. Debrouwere, A. De Coninck, R. De Smet, J . Turf ,
- - -----F . Van den Tiranden, L . Van Geyt, G.Calsijn.

1) ~~~~f~~!~!~~~-§-~~~-~~~E~
Etant donné qu'au meeting, le groupe "Trojaanse paard" jouera
la pièce qu'il a déjà présentée à l'ULB et qui a suscité les
protestations justifiées du Comité National Vietnam et surtout des camarades vietnamiens ,
- nous participerons à la manifestation
- nous ne participerons pas au meeting
- nous informerons le Comité Vietnam, les Vietnamiens et les
oreanisations amies de notre attitude
- au mo1,ient de la manifestation, nous adresserons un communiqué
à la radio et nous distribuerons dass les cars du PC des
tracts, expliqu.:mt notre attitude .
2) De Rode Vaan
La page locale sera répartie en rubri ques:
- front revendicatif
- actions communal.es, régionales et dans les quartiers
- vie du parti
Une note sera envoyée à ce sujet aux correspondants locaux ,
que l'on réunira a une date ultérieure (avant les vacances) .

3) ~E~~~~~-~~!~~=~~!E~EE~~~~
En pré~aration du CC des 10- 11 juin, il y aura des réunions
inter- entreprises, au sujet du contrôle ouvrier
- gaz-électricité : à Bruxelles (Ii . Van Geyt)
- fibres s;ynthétiques : à Gand (J. . Turf)
- pétrole : à Anvers (Fr . Van den Branden)
- ACEC-Testinghouse : à Charleroi
- acier : à Liège
Ces réunions seront organisées par les fédérations concernées ,
qui y inviteront les autres .
R . De Smet examinera avec la fédération d'Anvers la possibilité
d ' organiser une pareille réunion druis la construction .
~~!~~EE~~~~ -~~!!~~~!~~~~!~~

Contact CPN(Parti Communiste f1 éerla.ndais) - conclusions:
- accord de principe pour participation \ manifestation à
Breda le 6 mai contre fermetures
Jef Turf accompagnera la délégation de Fabelta- Zwijnaarde et
y prendra contact avec les responsables du CPN
- accord de principe pour réunion des militants communistes
d'Akzo et des responsables des partis des deux pays; nous
attendons les propositions du CPN
- accord de princip e pour des contacts semb lables dans d ' autres
secteurs , p . ex . : Philips, les ports d ' Anvers et de Rotterdam ,
etc .
pro position du PCB au Cl1N (que J . 'l'urf transmett r a à Breda ):
une délégation des militants - CPN- Akzo part i cipera à une
r éunion publique du PCE à Zwijnaarde .

Vlaamse Vleugel van het Politiek Bureau
28 . 4 .72

=======================================
Aanwezig : J . Debrouwere, A.De Coninck, R. De Smet, J . Turf,
F.Van den Branden, L . Van Geyt, G. Calsijn.

1) ~~!~g~ge_§_~~~-~!~~EE~g

Gezien op de meeting na de betoging "Het Trojaanse Paard"
het stuk gaat spelen dat terecht protest heeft uitgelokt
bij het Nationa.al Viëtnamkomitee en bij de Viëtname se kame raden (het werd gespeeld op 20 . 4 in de VUE - Brussel),
- zullen we wél aan de b etoging deelnemen
- niet deelnemen aan de meeting
- het Nationaal Viëtnamkomi tee, de Viëtname se kar.aeraden ,
de b8vriende organisaties '.:lp de hoogte stellen van onze
hou ding
- op het ogenblik van dP betoging een kornmunikee voor radio
en pers uitgeven en een trakt voor de deelnemers van buiten Antwerpen .
2) De Rode Va.an
Plaatselijke bladzijde zal verdeeld worden in rubrieken
- eisenfront
- akties in gemeente , wijk en gewest
- partijleven.
Een nota zal daarover aan de plaatselijke korrespondenten
gezonden worden . La.ter zullcn deze in vergadering bijeengeroepen worden (no[ voor het v e rl of) .

3)

!g!~EE~~E~jf~~~E~~~g
Ter voorbereiding van het C. K. van 10- 11/6/72 zullen interbedrijfsvergaderingen plaatsvinden :
- gas en elektriciteit : te Brussel ( L. Van Geyt)
- syntetische vezels : te Gent (J . Turf)
- petroleum : te Antwerpen (Fr . Van den Branden)
- ACEC - Westinghou se : te Charleroi
- staal : te Luik
De vergaderingen worden telkens door betrokken federatie
georganiseerd, die de andere f ederaties uitnodigt .
Ray De Smet onderzoekt met federatie Antwerpen mogelijkheid
voor gelijkaardige vcre-adering van de "bouw" .
~~!!~g§!~~g§!~-È~~E~jy~g

Kontakt CI'If - besluiten :
- principieel akkoord voor deelname 6- mei - bctoging Breda .
J . Turf begeleidt arbciders Fabelta- Zwijnaarde , neemt er
kontakt net Cl'N-verantwoordeli jk en .
- principieel akkoord voor vergadering AKZO - partijmilitanten
+ partijv8rantwoordelijken van beide landen; wij wachten
voorstellen van CPN af .
- principicel akkoord voor gelijkaardige kont a kten i n andere
sektoren , bvb Phili~s , bav1::ms van Rotterdam en Antwerpe n ...
Voorstel KPB aan CPF (dat J . Turf zal overmaken t e Breda) :
delegatie CPN - Akzo naar KPB - vergadering te Zwi jnaarde .

!:~sr.~~~el inq o.

Het Politiek Bureau van de Kommunistische Partij van

Belgi~

ver-

heugt zich over de ontwikkeling van de eenheidsakties VRn solidaoge ~

riteit, g e voerd ten voordele van h et Vietnam0rs volk, op het

blik dat d it v o lk zijn s t rijd tege n de imperi ctl i st ische agressie
verhoogto
Na h2t sukses van de meeting

~n

Brussel en

d~

~etcging

in Luik,

die georganiseerd werd onder de auspiciën van het Geme e nsch appelijk Vakbondsf.::-o nt, nodigt

h c~t

de p rogressist e n, <.3n in het

b ijz oL · ~

der de kommunis ten 7 ui t o m Ullrij k de el te n e1nen a.an de man if es-·
tatie die te Antwerpen voorzien is voor 6 meio
Het Politiek Bureau herinnert er in dit opzicht

~an

dat de solid a -

ri tei t met Vietnam ia de eerste plaats het zoeken nactr een massale
steun vereist aan het vredesprogramma in zeven punten van de Voor ...
lopige revolutionaire regering van Zuid-Vietnam, de eis tot de
definitieve stopzetting van de Amerikaanse bombardementen , de erkenning door België van de Demokratische republiek van Noord-Vietnam.
Daarom verzetten de kommunisten zich tegen het inbrengen in de
huidige manifestaties, van parasitaire slogans die niets te
hebben met de noodzakelijke solidariteit en

di ~

mak~ •

integendeel trach -·

ten deze te verzwakken in het uitsluitend voord eel van pseudorev8lµtionaire sekten die geleid worden door

a~dere

bedoelingeno

Brussel, 24 april 19720
Het Politiek Bureau van de
Kommunistis<h e Partij van
België

Réunion de l'aile flamande du Bureau Politique
26.5 . 72

==============================================
Prés ents
Excusés

G. Ca lsijn, A.De Coninck, RlDe Smet, J . Turf,
den Abbeel, Fr . Van den Branden
J.Debrouwere, L. Van Geyt

P ~ Van

1) Liaison av ec la JC flamande
Etant donné que les contacts que désire avoir la JC avec ie
Bureau flamand concernent surtout les problèmes du Conseil Cult,,__ _
rel flamand, liés à sa participation au Conseil de la Jeunesse
néerlandophon e , t.Van Geyt est proposé pour la liaison. J . Turf
lui en parl e ra.
2) Travail pour la Paix en Flandre
Ce point sera diGcuté à la prochaine réunion, en présence de
J.Debrouwere.

32

Rassemblement des progressistes
La situation du ra s sembl ement des progressistes démontre que nous
ne somm es qutaux tout premiers débuts .
Il faudra surtout faire un effort pour arriver à des fronts
locaux autour de problèmes concrets, partout où cela est pos sible.
Pour cela le parti doit être renforcé , non seulement quantitativ ement, mais aussi sur le plan de sa présence politique .

41

Agfa- Gevaert
Le 27/5 aura. lieu une réunion des délégués syndicaux des entreprises Ac fa-Gevaert de Belgi~ue, France et Allemagne , en vue
d'un o coo r linati o~ d e leurs luttes revendicatives .
A Agfa-Gevaert se déroule d'ailleurs en ce moment une lutte pour
les 4 semaines de congés payés .
A. De Ooninck en suit l'évolution.

5i Rode Vaan
Après une discussion au sujet des 16 pages pendant la période
des vacances, et au sujet de la nouvelle formule de la fête de la
presse (surtout le prix), on décide :
- l'année prochaine on cherchera dès le mois d ' avril des s olu tions (aide de la part de s fédérations , etc . ) pour faire
paraitre pendant les vacances aussi le RV à 24 pages .
après la fôte de la presse, on se réunira pour tirer les
leçons de la nouvelle for Tule; entretemps il faut faire un
effort de conviction idéologique pour convaincre les camarades
de la nécessité de faire réussir la f~te .

Vergadering van de Vlaamse Vleugel van het Politiek Bureau
26 . 5 . 72

==========================================================
Aanwezig : G. Calsijn, A. De C0ninck, R . De Smet, J.Turf, P . Van den
Abbeel, Fr.Van den Branden
Verontschuldigd : J . Debrouwere , L.Van Geyt .

1) Verbinding met KJ.
Gezi en de kontakten die de KJ wenst met het Vlaams Bureau vooral
betrekking hebben tot de vraagstukken van de Vlaamse Kultuurraad ,
verbonden met haar deelname aan de Neder landstalige Jeugdraad ,
wordt L. Van Geyt voorgesteld als verbinding . J . Turf zal hem er
over spreken.

_g) Vredeswerk in Vlaanderen
Daar J . Debrouwere afwezig is, wordt dit probleem uit p esteld tot
de volgende vergadering .

3) Frontvorming
De toestand VRn de progressieve frontvorming in
dat we er nog maar in een allereerste beginfaze
Daarom : werken aan frontvorming op plaatselijk
krete problemen , overal waar dit mogelijk is .
Daarvoor moet de partij versterkt worden , z owel
betreft haar politieke aanwezigheid .

Vlaanderen toont ,
zijn .
vlak, rond kon numeriek als wat

4) Agfa- Gevaert
Op 27/5 zal een vergadering plaatsvinden van vakbondsafgevae.rdig den van de Agfa- Gevaert - bedrijven van Belrië , Frankrijk en
Duitsland met het oog op een koordinatie van hun eisenstrijd .
I n Agfa - Gevaert - België wordt op het ogenblik trouwens gestredon
voor de vi8r weken betaald verlof .
A. De Coninck volgt de evolutie ervan .

5) RV
Na diskussie over de 16 blz tijdens de vakantieperiode en over
de nieuwe formule van het persfeest (vooral prijs) wordt beslo ten :
volgend jaar in april al naar oplossingen te zoeken (medewerking va~ federaties , enz . ) om ook tijdens het verlof de RV op
24 blz te doen verschijnen .
na het p ersfeest t8rug bijeen te komen en besluiten te trekkP~
uit de nieuwe formule ; ondertussen moet een in~~anninc bGJaan
worden om de kameraden op ideo l ogisch vlak te overtuigen van
de noodzaak , een sukses te maken van het feest .

Réunion de 1 'aile flamande du Bureau poli i; _·

1 J...;

le 23/6/72
==========================================~~ =~

Prée ; nt e

~

Calsijn, J. Debrouwere, .~
R. De Smet, J. Turf, J!1 r. Van
L. Van Geyt.
G

::s

Cl

l ....

c....::n Bra.Lü ..;_1 ,

Editoriaux pendant 1 'absence de Jef '.L;;. "
G, Calsijn
29/6
H. De Smet
6/7
L. Van Geyt
13/7
G. Calsijn
20/7
2) Conférence des Fédérations flamandes

Thème
Lieu

g

Le Parti c ornnuniste et la 1 utt e pour - ,,
développe~ent démocratique en F:_ndYJ
Alost (R. De Smet fournira un buiget
la salle et la nourriture)

;ou~

Calendrier
- vers le début de septembre : Jef Turf soume~tr
un schéna de projet au Bureau flamand:
- jusqu'au 15 octobre : élaboration par :'aile
flam2nde du Bureau politique;
- jusque fin novembre : discussion dans les fén~ ·
rations et les se ~ tions;
désigna~ion des délégués ~ar les ~0 ctions
(environ 1 par 20 membres);
le 2 décembre : réunion de 1 1 aile flamande f-1
Comité central;
conférence des Fédérations fl - le 16 décembre
mandes.

Vereadering van de Vlaanse vleugel van het Politiek Bureau
========~~~==~============================================

23/6/72

=======
Aanwezig : G. Calsijn, J. Debrouwere, A. Deconinck , R. De Smet,
J.Turf, Fr.Van den Branden, L. Van Geyt .

1) Rode Vaan
Edit orialen tij dens afwezigheid va..Yl Jef Turf:
29/6
G. Calsijn
6/7 : H. De S12et
13/7 : L . Van Geyt
20/7 : G. Calsijn
2 ) Konferentie Vla2cse federaties

TeL"'la

~

Plaats

:De Korinunistische Partij en de strijd voor demokratische ontwikk.eling in Vla.:::::.nderen

Aalst (R. De Smet zorgt voor budget zaal & eten )

Kalender
- tegen begin septe~ber : J.Turf bezorgt voor- ontwerp aan
Vlaai:1se Vileugel van Politiek Bureau
- tot 15 oktober : diskussie in Vlaamse vleugel van het
Politiek Bureau
- tot einde noveraber : diskussi e ri.n federaties en afdelingen;
aanduiding van de af gevao.rdigden door de afdelingen
(on coveer 1 per 20 leden)
- 2 deceuber : vergadering Vlaanse vleugel Centraal Kouitee
- 16 decenber : konferentie des Vlaamse federaties.

Verslag van de Y.aalse vleugel van het P . B. van 30/6/7 2
Aanwezig : Hlume , Drumaux , Levaux, Renard .
Verontschuldigd : Coussement , Dussart , Glineur , Terfve .
- Val St - Lambert

door federatie Luik te volgen;
- een artikel in de DR voorzien .

- Onderzoek van het voorstel tot statuut van de RTB
Renard zal de gea~endeerde teksten aan de leden
van de vleugel bezorgen .
- Waalse konferentie
- de Waalse vleugel zal op 15/9 in de namiddag
bijeenkomen .
Dagorde : diskussie van een schema van verslag
voor te dra€·en do or t~ . Levaux :
- problemen op te lossen door de
Waalse krachten (ekonomische toekomst
rekening houdend met de huidige konjunktuur)
- betrekkingen met de E . E . G.
datum van de Konferentie .
- Brusselse konferentie
De Brusselse kameraden uitnodigen om de voorbereiding
op gang te brengen .

}r:)C ès-verb al

2)/ 8/72
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l'aile f :a.I'landd du B.P.

-=·-=-=-=-=-=-= ·.. =-=-=-= ... ::-=

Présents : J, Debrouwere , A. De
Fr. Van den Brandan.
Excusé : L. Van Geyt

Co~i~ok,

R. De Smet, J. Turf,

QEe~!l~~ê:i~~!l

Li-.,isons du Bureau fla nand ;iveo les fédération o flamci:'ldes
Dendre , R. )e Smet
Fr.Van den Branden
.Anvers
J. Turf
Gand

\

Courtrai
Limbourg
Malines
Louvain
Vilvorde
Ost ende
Dru? es

1

",

J. Debrouwere J:
L. Van Borm

1

\

à partir de 1973
elles seront
organisées comme
sections isolées

~

A. De Coninck

1

Conf ére~c e flamande :
Alost le 16 d€cembre - la salle est réservée.
Prochaine réunion du Bureau flamand
-----------------------------·-----le 15 september à 14 heures
Ordre du jour :
-· situation organisationnelle des petites fédérations et
des sections locales
- discussion du schéma du rapport de Jef Turf pour la
Conférence flamande.
=-=-=-·=-=

Verslag van het Vlaams Bureau

23/8/72

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=··=-=-=

AaL.7ezig

;; , :::c<.::-ouwere , A De Coninck, R. De Sillet , J . Turf,
Fr . Van den Branden .
Verontschuldigd : L . Van Geyt
~

· 9.~g§E~~~!2E~~2Q~-E~~È!~~~~-~

Verbindingen van Vlaams Bureau met Vlaamse fed eraties
Dender
R. De Smet
Antwerpen: Fr. Van den Branden
Gent
J. rurf

Z. W. Vl:::i.a:nde ren
Limburg
Mechelen
J. Debrouwere''I
r.euven
Vilvoorde: L. Van Borm
..
Oostende
1
)
I
Brugge

l.l

georganiseerd
als afzonderlijke l
afdelingen
)
v&nécf 1973

A. De Coninck

1

_)

Vlaamse konferentie :
Aalst, 16 december - de zaal is gereserveerd.
~~1g~~~~-~~~g~~~E~~g_Y1~~~~-~~E~~~-~

15 september om 14 uur
Dagorde :
- organisa~orische situavie xleine federaties en afzonierlijke
af delingen
- diskussie schesa verslag J . ~urf voor Vlaam e konferenti e .

=-=-=-=-=-=-=

ProceP-verbal de la réunion de 1 1 aile flamande du B.F.
le 15/S/72
Présents

G. Calsijn, J. nebrouwere, A. ne Coninck; R, ne Smet,
J. Turf 9 Fr.Van den Branden, L.Van Geyt.

Conférence flamande :

---------------------

Le bureau adopte le projet de schéma de rapport de J.Turf.
Les membres du bureau flamand recevront le texte écrit qui,
après discussion nouvelle, sera envoyé aux fédérations vers le
15 octobre.
Certains thèmes seront donnés a des membres du CC pour ~tre
élaborés par eux.
néroulement conférGnce
1 d~légué par 25 mewbres
Prix du repas : 70 F
Schéma horaire : de 9 .30 à 12 h.
de 14 à 18 h.(ou 18.30)
A midi : conférence de presse
Le soir, la section d'Alost organisera une f@te .
Fédérations flamandes :
Le bureau entend un rapport d'A.ne Coninck sur la réalisation
des mesures de réorganisation des sections Ostende et Bruges
et sur la situation au Limbourg,
Au prochain bureau,, lR situation de Malines-Louvain sera
examinée .

=-=-=-=-=-=-=

Verslag van het Vlaams Bureau van 15 , 9 . 72

Aanwezig

G. CalsiJn, J . Debrouwere , A. De Coninck , R. De Smet,
J . Turf , Fr . Van den Branden , I . Van Geyt ,

Vlaamse Konferentie :

---------------------

Het Bureau keurt het ontwerp van schema van het verslag van
J . Turf goed .
De leden van het Bureau zullen een geschreven tekst krijgen
die , na hernieuwde b espreking , tegen 15/10 aan de federaties
gezonden zal worden .
Sommige tema ' s zullen in opdracht gegeven worden aan CK- leden .
~eEl~OE ~ogf~r~n!i~

:

1 af gevaardigde per 25 leden
Prijs maaltijd : 70 F
van 9 . 30 tot 12 uur
fijdschema
en van 14 tot 18 uur (of 18 . 30)
' s Middags : perskonferentie
' s Avonds : een feest georganiseerd door afdeling Aalst .
Vlaamse federa.ties :
Het bureau aanhoort een verslag van A. De Coninck over de
uitvoering der reorganisatiemaatregelen voor de a f delingen
Oostende - Brugge en over de toe s tand in Limburg ,
Op volgend bureau zal de toestand van Mechelen-Leven besproke n
worden .

=-=-=-=- =-=-=-=

KO:hMUNISTISCI-ill 1' .AR'.I'I J V.Al~ BELGIE

Stali ngradlaan 29
1000 Brussel
Brussel , 5 oktober 1972
Aan de leden van het Vlaams bureau

==================================

Waarde kamcraden ,
Hiorbij het ontwerp van nota ter
voorberciding van de Vlaamse konferentie van
16 december ek .
Ik verzoek u , mij uw eventuele opmerkingen en aanvullingen ten la.atste tegen 13
oktober t e laten toekomen , zodat de defini tieve nota tijdig naar de federaties verzonden 1:-an worc...._,n.
Kameraadschappelijk ,

Jef Turf

Km111i/IUNlS l'Isc:HE J:1 AJ:l1 IJ VAh BELGIE

StalinP1adlaan 29
BrusseJ.
1000
Brussel , 16 oktober 1972

Aan de led.en
van het Vlaams Bureau

=====================

Waarde kameraden ,
Het Vlaams bureau komt bijeen op

donderdag 19 oktober om 9 u . 30 in het
_Tarti,jcentru:m .

- reorganisatie van de partijleiding
- kampa:nje voor Viëtnam .
Kameraadschappelijk ,
Jef Tl.JliF

Procès-verbal de l'aile flamande du B.F.
19.10.72

Présents

G.C alsijn, J.Debrouwere,A.De Coninck, R. De Smet,
J. Turf, Fr .Van den Branden, i .Van Geyt.

1. Formation de cadres

J .1·urf présente une information sur la formation de cadres à
Gand, inspirée par celle de la CMB, et dont les responsables et
participants sont enthousiastes.
Cet expériment est à suivre, pour s'en inspirer éventuellement
l'année prochaine pour une formation de cadres de toute la
Flandre.
Budget à prévoir: 60.000 F.
2.

V. ~.VI .T.

Un subside plus important doit être conditionné par
de 1' é '.iuipe du VMT à mener une campagne public:ï;aire
d'améliorer la diffusion.
En janvier, le Bureau flamand examinera le problème
semble de la propagande, pour trouver des solutions
années à venir.

la volonté
afin
de l' enpour les

3. Ca.I]lpagne Vietnam
Malgré de bonnes activités et initiatives, 1 point noir
l'absence des petitions - l'UBDP flamande est responsable de
sa non-diffusion.
Le parti se charge de la diffusion et le Bureau flamand discutera avec l'UBDP flamande (A. De Smet)
4. Réorganisation du Parti
Premier échange de vues au sujet de la note de J.Terfve. Il y
a un accord de principe sur les principes énoncés. Le problème
sera approfondi et concrétisé ultérieurement.

5. Conférence flamande
Le texte de base sera la S8maine prochaine dans les fédérations pour discussion à la base.

=-=-=-=-=-=

Verslag van de V1aamse vleugel van . het P . B.
19.10.72
~~~~~ ~~g

:

J . Debrouwere , A. De Coninck , R.De Smet,
J.Turf, Fr . Van den Branden , L. Van Geyt .

G . Calsij ~ ,

1. Kadervorming
J.Turf informeert over kadervorming te Gent , geïnspireerd door
kaderscholing van CMB. Organisatoren en deelnemers zijn geestdriftig.
Dit eksperiment moet gevolgd worden om evtl . volgend jaar zich
eraan te inspireren voor het organiseren van een dergelijke
kadervorming voor gans Vlaanderen .
Een hogere subsidie moet als voorwaarde hebben de wil van de
VMT-ploeg om een publiciteitskampanje te voeren ten einde de
verspreiding te verhogen.
In januari zal het Vlaams bureau het probleem van de propaganda in haar geheel onderzoeken om tot oplossingen te komen voor
de komende jaren.

3. Viëtnamkampanje
Ondanks goede initiatieven en akties, 1 zwart punt, de nietverspreiding van de petitie . Oorzaak: in gebreke blijven van
BUVV.
Partij zal nu voor verspreiding petities zorgen.
Diskussie van het Vlaams Bureau met BUVV(A.De Smet) wordt
voorzien.

4. ReorgRnisatie partij
Eerste gedachtenwisseling over nota J.Terfve. Principieel akkoord met de grote lijnen. Probleem zal verder uitgediept en
gekonkretiseerd worden .

5. Vlaamse Konferentie
Basistekst zal volgende week in de foderaties zijn, voor
diskussie aan de basis.

=-=-=-=-=

•ONTWERP

Aan de leden van het Vlaams Bureau

NOTA TER VOORBEREIDI.NG V.Ab DE KONFERENTIE DER VLAAMSE
FEDERA'.I· I~.S 9
.A.AI.S T ,
16 DEliE!v1BER 1972

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Deze nota's zijn b e doeld als kader waarbinnen de voorbereidende
diskussie zich kan o ntwikkele~. fijdens de ganse œ~and november
zouden de basisorganisaties hierover moeten van gedachte wisselen.
Hierbij is het best mogeli Jk dat een afdeling zich vooral bezig
houdt met één der aangehaalde ideeën en ze verder ontwikkelt,
een andere afdeling met een ander gedeelte enz.
V66r 1 december dienen alle ve r slagen, konklusies, aanvulligen,
voorstellen enz. ge richt te worden aan het Vlaacs Bureau.
I·iefst sc ~'lri f telijk, maar laat dit geen hinderpaal wezen : een
telefoontje is beter dan helemaal niets .
We verwachten een aktieve bijdrage vanwefe alle rnilitanten aan
de voorbereiding van deze konferentie.
X

X

X

situeren :
1·

-----

Vlaanderen heeft in de loop der laatste 10 jaar
1 een ontstuimige industrialisering gekend .
1
·- - - - - - Oorzaken hiervan zijn :
- gunstige ligging - zeehavens
- c entrurr, EEG
- ruime "arbeidsLlarkt"
- hoge produktiviteitsnormen
Dahrdoor werden in hoofdzaak buitenlandse investeerders
aangetrok}:en .

1

.... / ...

- 2 -

Deze ontwikkeling was erg ongeli .ikmatig.
- hoo...'..'dzairnlijk gekoncentreerd langsheen groeipolen Antwerpen,
Gent, de as Zeebrugee-Kortrijk, eveneens in Kempen.
- daarnaast verwaarloosde gebieden zoals Limburg, Denderqtreek, Z.O.-Vlaanderen, 'esthoek.
De industrialisering ging gepaard met grote
fuzies, overnamen, enz .
2

· f De

koncentrat~es,

Vla~~~ kap~_ta~~~~~ ~~---=n g~~:ieride mac~-;-\

De Vlaamse kapitalisten nemen een groeiend aandeel in het
kader van de Belgische bourgeoisie, waarmee ze nauw vervlochten zijn.
Run gref~_ strekt zich uit tot al le sektoren van het openbaar
leven.
Hl:n oastions
De Kredietbank, Bank van Roeselare, de holding AL~!LAJ:Y

---

f~-~EB~~~~~!~~:

1

g~~-~~g~!~~

~e Financieel-~konomische ~ijd

Het Vlaams Ekonomisch Verbond

1

-~~-~!~E~~-;~~~~:

ProvGst, Steverlynck, Claeys
g~-E~!~!~~~~!'~: hun elite-school voor- Vlaamse hogere kaders
van Vlerick te Gent (eigen fakulteit)
Zij hebben invloedrijke vertrouwensmannen aan de top van
CV:P (partij waarin de "arbeidersstand" geneutralizeerd moet
worden)
VU (die meer aanleunt bij kleinburgerij en "intellektuelen 11 )
PVV (die meer steunt op de vrijzinnige kleinburgerij en de
"middenstand")
Ze kontroleren inforc.atiemedia zoals
Radio en TV
Dagbladen (De Standaa.rd , Gazet van Antwerpen, Belang van
Limburg, enz)
Met behulp van al deze ·ridoelen trachten ze hun ideeën op te
dringen aan allerlei organen waarin vertegenwoordigers van de
'a!'tieiderskl•ese zittt"g he~hen, ~oal• :

... / ...

- ' ..
- de Bkonomische Raad van Vlaanderen
- de Gewestelijke Ekonomische raden
- 1e Vlaamse kultuurraad
- de centrale, provinciale en gemeentelijke administraties
- allerhande "paritaire" overlegorganen enz .
Voorbeeld : - het V. E . V. heeft geopteerd voor 1 gewestelijke
ontwikkelingsmaa,tschappi j ( G011 ) per provincie
- vandaar n~ar de CVP- ministers
- vandaar naar de BSP (onderhoud Eyskens - Van Eynde)
- vandaar naar alle BSF- provincieraadsleden .
De Vlaamse Intergestelijke, de Vlaamse BSP (kongres
van Klemskerke) en de K. P . wensten 1 GOM (max . 2)
voor gans Vlaanderen .
6ij werden geklopt door de druk van de V. E . V.braintrust.
- - - - - - - - --- - - - ·-··
3 • 1 Enkele kenmerken van het V . E . V:-belei~_\
- Zij willen verregaande federalizerende maatregelen op voorwaarde dat deze niet demokratisch zijn . Zo wensen zij hun
greep op Vlaanderen nog te versterken .
- Zij trachten steeds de Vlaamse belan[en als tegengesteld aan
de Waalse voor te stellen (wat ben zelf niet belet innig
samen te werken met de franstalife bourgeoisie)
- Op sociaal-ekonomisch gebied verdedigen zij typische neokapi talistische stellingen :
• de Staat moet de

gr~otnijverheid

helpen , maar mag ze niet

kontroleren

=

alle sociale uitcaven , die niet rechtstreeks hun winstbeja 6
dienen 9 zijn "gevaarlijke luxe" en moeten in naam van
bezadigdheid en redelijkheid vermeden worden.

4.

De industrializering heeft de levensproblemen
, van de arbeidersklasse niet opgelost .
Meer dan ooit leven de werkers in ONZEKERHEID.

... / ...

- 4 - onzekerheid van tewerkstelling : recht op arbeid bestaat niet;
afdankingen, "afvloeiingcn", slui tingen;
werkloosheid, ook bij de jongeren .
- onzekerheid van koopkracht : door bestendige inflatie en werkonzekerheid .
- bovendien is er een toenemende af jakkering . Door het opdrijv~n
van de machine - uren wordt familiaal leven , verlof, opvoeding
van de kinderen, ontwikkelingskansen voor de vrouw enz .
bestendig bedreigd .
De kollektieve voorzieningen ontbreken meestal .
- het land wordt rijker, en er moet steeds meer bespaard worden
op de sociale uitgaven . De kllof tussen rijk en arm neemt toe .
De bourgeoisie tracht dit bestaan voor te stellen als een vrij
en goed leven .

·5 • i De arbeidersklasse in

~laanderen -,

Tegenover de macht van de kapitalisten kan alleen de macht van
de georganiseerde arbeidersklasse rezultaten boeken .
- Op het vlak van de eisenstrijd was er de laatste jaren een
sterke toename in Vlaanderen . Dikv:ijls ui tte de stri jd zich
in ~ontane stakingen , wat wijst op tekortkomingen in de
vakb o:ndswerking .
De BSP tracht de aktie van het .AJ3VV ondergeschikt te maken aan
haar belangen van regeringspartner .
- De strijd tussen de linkse opvattingen van klassenstrijd en de
rechtse opvattineen van klassensamenwerking, kan gewonnen worden in de sctoot van het ABVV .
- Het .AJ3VV - kongres van januari 71 sprak zich uit tegen de
integrati e , voor de arbeiderskontrole .
- Het ABVV in Vlaanderen heeft krachtig geprotesteerd tegen de
wijze waarop de BSP optreedt in de Gemeenschappelijke Aktie .
- In de CMB is een Vlare kulturele r evolutie bezig waarbij door
intense kadervorming van bedrijfsmilitanten de bureaukrati eOhe v erstarring kan doorbroke ~ vorden .
- De ACOD neemt uit esrrokeq posities van klassenstrijd i n.
- Daarnaast bestaan er nog talrijke sektoren waar de demokratie aan banden wordt gelegd en waar de arbeiders niet aan

- 5 - Op politiek gebied handelt de BSP- leiding als goede zaakwaarnemer
van het grootkapitaal. Ze verdedigt geen konsekVTent klassestand punt, maar onderga~t de druk van de Vlaamse konservatiéve middens.
De kristen-demokratie blijft in de schoot van de CVP volledig
vastgebonden aan de konservatieven .
Globaal g_enomen is er v2nwege de arbeidersb eweging geen sistematische gezamenlijke strijd tegen de politiek gedikteerd door het V.E.V .
Dit laat het

kapitalis ~ e

toe, ondanks de scherpe krisis en de grote
tegenstellingen, verder de macht stevig in handen te houden .
X
X

X

II . Onze aktie voor een antikapitalistisch front .
-- --~---------------------- - ------ - - - ---- -- -

De K. P . is onvervangbaar als arbeiderspartij die op basis van het
marxisme~leninisme, de strijd voor het socialisme voert .
In het algemeen politieke kader waarin zij vandaag de strijd in
Vlaanderen moet voeren, is haar taak moeilijk maar begeesterend .
Haar voornaamste taak is het bestendig bouwen aan eenheidsfronten
overal waar het kapitaal zijn ijzeren wet laat gelden : in de bedrijven, in de wijken, de gemeenten , de scholen, het parlement .
Zij moet hestennig, samen met niet - kommunistiscbe arbeiders en demo kraten, werken aan een gemeenschappelijk programma van de anti - kapi talistische kracbten en aan de aktiemiddelen om dit te verwezenlijken .
Onze opgave is twecvoudig :
1 . beantwoordt onze organisatie , onze werking, onze propaganda aan
het gestelde doel ?

2. welk programma moeten we nu ter diskussie leggen , welke aktie middelen kunnen we samen ontwikkelen , en met wie ?
l .

1
1

0 nze organisa
. t.ie 11.

Het is de bedoeling dat de partij in Vlaanderen gezamenli j k , in
de voorbereidende diskussie een antwoord zoekt op de eerste v raag .

• • o/ • • •

- 6 ~e

suggereren hierbij te zoeken in de volgende richtingen :
- Is er voJdoende doorstroming van basis naar top en omgekeerd ?
~oni0ts wat te doen om dit te verbEteren ?

- Speelt het Centraal Komitee zijn leidende rol ?
Niet alleen tijdens de vergaderingen, maar bestendig
- rloe staat het met de Federale Komitees ?
Geven zij gewestelijke politieke leiding

?

?

- Is onze propaganda niet te veel gericht naar een elite van de
arbeiders, in plaats van naar de massa ?
- Idem voor de R . V.
- Welke zijn de moeilijkheden van onze bedrijfsorganisaties ?
- Waarom slagen we er niet in op een sistematische wijze wijkkomi tees in het leven te roepen ?
Deze vragen zijn niet beperkend . Alle voorstellen en opmerkingen
zijn welkom .

2 . Ons ontwerp - programma voor een demokratisch alternatief werd reeds
in grote lijnen uitfewerkt in verschillende dokUI!tenten :
het kongres van Charleroi, Feiten en Argumenten, resoluties van het
C . K.
Het kan samengevat en aangevuld worden in voorbereiding van de Konfe rentie der Vlaamse federaties , waarbij dan de nadruk moet gelegd
worden op wat voor Vlaanderen van Belang is .
Minder gemakkelijk is de vraag : met wie .
- In de bedrijven stellig met alle vooruitstrevende arbeiders van
de va.kbonden verenifd in het gemeenschappelijk vakbondsfront .
- In de wijken met alle demokraten die zich willen inzetten voor de
belangen van de inwoners .
Er bestaat echter een behoefte om op Vlaams vlak een overlegc ent rum
van de vooruitstrevende krachten te hebben .
Verschillende voorstellen zijn mogelijk .
- Gezien de positieve rol van de Vlaamse Intergtwestelijke van het
ABVV , zou wellicht daarrond een plaats van overleg kunnen ont staan tussen da verschillende politieke uitdrukkingen van de arbeidersklasse .
•

•• /

0

••

- 7 - Ook bestaat ons voorstel tot toetrede tot de socialistische
Gemeenschappelijke aktie, waardoor eveneens een kontaktplaats
tussen de verschillcnde linkse krachten zou kunnen ontstaan .
Dit betekent natuurlijk de bereidheid om van de S . G. A. iets
anders te maken dan een passief aanhangsel van de BSP- politiek .
- Een derde mogelijkheid is het oprichten van een nieuw overlegcentrum in de zin destijds door Collard voorgesteld . Het ini tiatief daartoe zou kunnen genomen worden door het .ABVV of de

ACOD.
Van belanf is uiteraard dat men hierbij ook de vooruitstrevende
kristenen betrekt .
taak van zulk een overlegcentrum, welke ook de vorm weze, zou
er in bestaan een soort tegen- kabinet tegen het V.E . V. te vormen ,
de linkse alternatieven uit te werken en de akties te koordineren .
Het kan gestruktureerd worden op gewestelijk of plaatselijk
niveau .
De

=-=-=-=-=-=-=

VLAAMS nGREAU
~~~~!g:

21/10/19'77

R. De Srnet, J.Debrouwere_ L. Van

Y~!~g!~~!!~!~!g~ :

Geyt ) J.

Withages

A. Ve Conir-ck 1 G. De Stnet, Ch. Vandervincken

1. ICADERSCHOLING

betreft: de eerste twee j aargan~en die reeds gestart zijn.
federaties die niet vertegenwoordigd zijn:
1ste j aar (1 g deelnemers) : f<Iechelen, Noord-Brabant, Oostende, Antwerpen
2de jaar (12 deelnemers) : Mechelen, Limburg, Kempen; Oostende, NoordBrabant> Brugge : Jender
VraaJ \\Ordt 0 1)geroepen over taakverdeling of afbakening van basiskursussen en
kaderscholing (vb. praktische voII'ling: opstellen vlugschriften, diskussietech. ,)
n1e~c .
A.11dere problemen die zich stellen: - verschillende startsituatie der deelnemers
ev. te verhelpen door scheiding van uiteenzetting en begelei<ling
- lesmethode, pe<lagogische aanpak
Voorstellen van Ludo:
1. Il•JAVO stelt werkdokument (model) op t. b. v. de f ecte;raties
2. diskussie met de federaties daarover
3. opdelen van basiskursussen in 2 delen:
- eenvormig voor alle federaties:
~rondbeginselen van marxisme, praktische vonning, enz •.•
- eigen per federatie : kwesties van lokaal belang
4. kaderkursus: eerste jaar: fe<leraal (opm. naeaan welke federaties in staat
zijn deze inspani~ing zelf te leveren.
andere jaargangen: centrale scholing
2 • VOORBEREIDING

VERGADERii~G

TEXTIEL

Voorlopige omschrijvinz van onze stellingname:
- middelen ter beschikking stellen ter ondersteuning van de K.!Ji.O. 's, mits volàaan wordt a.an be11aalde voonvaarden (behoud volume tewerlcstelling, koorclinatie,
etc •.• )
- 36-urenweek?
Op zichzelf zou dit leiden tot het versnellen van verdwijning kleine bedrijven.
Daaroill: 36-urenweek met kompensatie aanwerving, + van kleine bedrijven afwentelen bijkomende lasten op overneid.
-spelen belangrijke rol bij aftc..!œline kleine bedrijven:
banksektor + buitenlandse handelspolitiek
Vandaar: wijzen op belang openbare kredietpolitiek
Bijeenkomst over textiel: van sympathisanten
18 wr.

+

werkers in textiel op 3 november om

3. WERKPlAN

- Plan 100 000 werkplaatsen
Hoe zit het?

plan
- Aalst: ver gevorderd
.3000
- Z/W Vlaanderen : op dreef
2000
- Gent: in fase van kampanje
5000
- N. Brabant: aanvang
- Brugge: aa..nvang
- Leuven: aanvang
-. Kempen:steun noodzakelij k vanwege partij leiding
- Mechelen: idem
- Lirnburg: idem
- Antwerpen: aan de gang
6000
Noodzaak het probleem van fis kaliteit - pr13zen (en het verband met werkloosneid - koopkracht) meer konkreet aan te pakken .
4. RODE VAAN

- voorstel 1 deceinber-nummer :
Interviews met doorsnee gezinnen, waarnaar we ons richten omtrent (reële) inkomenssituatie ! + orcaniseren van reakties van lezers daaromtrent.
- federaties dienen uit te kijken naar plaatselijke korrespondenten en medewerkers.
- v66r uitgave nieuwe R.V. : grote koncentratie met talrijke militanten om de kampanje te lanceren.
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Présents

Rapport

J. Debouwere, J. Wlthages, B. Wolstljn, R. De Srnet,
P. Lampaert, A. De Conlnck, J. Turf, F. Del motte , L. Loose,
L. Van Geyt.
F. Delmotte

.------. . . . . . .
1. Points prattcues

1.1. Week-end d'études à Klemskerke du 6/7/10/1979

les membres du
Bureau flamand sont priés d'y assJster
Thème : social lsme ouvert et part.t social lste
1.2. Ouverture de l 1année académ·l•que 79-80 de LUC (centre universitaire
du Limbourg) le 24/9/79 à Hasselt. J. Withages y assistera pour
le Bureau flamand.
11, Plan de traval 1

Période jusqu'au 31/12/79
Option principale
opposition à tous les éléments de la pol !tique
de crise du gouvernement Martens etc~. et à
la pol ltlque globale.
- développement d'une large campagne d'information

continue.

- actions propres et communes
Top les
- emp 1o î . et embauche
- Problèmes des loy§rs :-suivre la section 3 (démocratie locale)
Objectif
élaborer une proposition de base olovale, sur
la base des propost!ons des comités, pour
1 'usage par les comités en direction des
élus
- pour le Bureau flamand

- Transports pub l !cs
- Vignette autoroute
- assistance

jurl~lque

R. De Smet - B.
\'/olstljn
- coordination natJonale
J. Smets
stimuler les comités d'action des cheminots
et des usagers
autoco 1 1ants : coMmander à 1a fédérqt 1on de
Gand
: proposition de lol déposée par L. Van Geyt

- 2 -

- Paix

dé satmement :-organiser
réunions d'information
pour les ml 1 ltants avec membre du BP
-action contre 1 'lnst!I latlon de fusées
nucléalreS(PERSHING); à combiner avec
1 'action pour la création d'une zone sans
armes nucléaires en Europe centrale
-traval l Ier en direction des O.C.V.
(Overlegcêntrum voor de vrede) au niveau
1oca1.
-préparer une grande manf festatlon à la
frontière belgo-hol landalse (concertation
avec CPN)

- Vietnam : pétitions
- problèmes de la démocratle i : a g issements de la gendarmerie
- pol !tique ôncrgétlque : la commlsslon du Comité central élabore
des proposftlons
- pol !tique régionale et communautaire : électloij dlrectE ·
LE PARTI
DAns toutes ces actions : pensons au recrutement Indispensable
A souligner
1 ' a cc ue t 1 ( p o 1 1t 1q ue ) de no u v e a u x me mb r e s , 1e s a s soc 1e r
au traval 1 des cel Iules, sections et commissions,
fonctionnement régul Ier et démocratique des sections
PRESSE
Relancer les ventes nationales
St a n d s de p rom o t 1o n , 1à o ù no u s p o u v o n s c o mp te r s u r 1a c o l l a b o ra~ t 1o n
de ml 1 ltants locaux.
FONDS DE COMBAT
Faire des efforts.
stand.

Prendre contact avec les fédérations qui ont un

ECOLE DES CADRES
Stopper 1 'absentéisme : ne pas faire appel à des ml l ltants qui suivent
les cours, pour d'autres activités pendant les 4 week-ends.
111. Articles dans la Rode Vaan concernant la

Tchéc~slovaquie

(n°35 30/86/9)

En ce qui concerne les faîts : quelques bêtises (au moins). L'orientation (voir
cadre) s'uppose à la posl1lon du parti, c'est-à-dire opposition aux mesures
administratives/répressives au 1leu d'une opposition pol !tique.
Que faire ?

- en publ le : prendre ses distances dans la RV vis-à-vis du cadre
(à faire par la rédaction)
- Lnterne : <Bureau flamand, Comité Central) discussion sur 1'Interprétation des décisions du congrès, et ce que cela veut dire dans la
pratique.

PROCES VERBAL DU BllPEAU

PLAI'·mm DU

25/10/79

Présents : J. Nithages - R. r.e Smet - P. Larnpaert - Jef 'furf - F. Delrr.otte , - B. '1olstijn L. Loose - L. Vru Cq t
Excusés .J. Debrotnvere - A. De Cmninck
Rapport

F. DelJr.otte

xxx xx:...:x
I. Points concrets
participation à des débats
-

R€fonr~

-

L~s

<le la sécurité sociale

(7 noveJ!'bre) hiel Dullaert

sports et la r olitiques

(24 noverrhre) Lede De Pèoter

or,ranisfs par
1'Jetswinkel Gand
asLl Sporta

- réforme des institutions
(3 décembre) Eob Holstij n

LVSV Bruxelles
(étudiants lioéraux flamands)

- radio libre ~ érr issions libres
(10 novel"'1bre) ''lim f rison

PW - j on,:-erer:

- Eglise et Etat
(19 décembre)
présence, pas de participâtion aux
débats : W. Ceuppens

KUL

6orrnnunicatinns concernant
------------------------- Egr.iontkomitee
- propostion de loi de J. Sorners (amnestie)
- opération ''Doorbraak" (BSP)
2. Brochure ''Eorizont 20C0"

Projet de note(annexe) : F. Delmotte

On tiendra compte d'une série de re~.arques, compléments etc •••

La version ~éliorée sera transrnise aux sections qui devront se r éunir le plus vite
possible et élaborer un plan de travail concernar.t leur apport spé icifique.
du 10/11/79
Le Bureau flamand a discuté arn:plerr-ent apr ès avoir entendu le rapport de Piet L~aert aµ
sujet de la R.V. (sur la base de l a discussion) dans la section presse et prop~gsnde.
Au nom du bureau flamand P. Lru!!l;>aert donnera 1' introduction à la discussion du C.R.
Ce rapport devra apporter des él én~nts pour une larre consultation du C.R .
LTne position du Bureau flar.-!8lld est déj n clairement exprirrée : il faut trancher entre
et l' éditeur (ce dernier doit être Ie CR).
l'irnpriF.erie
,..,
..·
3. C.R.

rnccu:

VIP~fJ_ LL °Cl'Li:!\I. FUl·PJ I 1

rr · 9/11/7 S~

--------------I'rê:sents

,,·. Lar ~ acrt, J. fd:-rot.··werE> , ...'. ~fi t:·.a;res , L. Loose, r~ . .Ce Sr et , .~· , Turf,
F. fü ·ottc, /\.. I:c ror.ir.d.

r ' 'i ·olstijn
Lar.port : F. Dolr.'ottc
V
,,.

I. feints r ratiques
c1..euxiè·J. e cor,"trs flmr"::irc1 des •ior·niers (2S noved·rc:)
f'cur le Lureau fl~:JJrar..d : .J . 1-:1 t :1ares , j 1 faut encore rrci.àre contact avec
2 r..er.brcs cl CnF (corr..issicn éW 1~oc Jour fa poli ticue des jeunes).
- cor..:ffrence sur l'er.: ·loi ( ~ dc..cer.brc -· 0n 11 • =?) : ~1articipatio:r · r. hürotte
II. fr : r:aratior: CRf
- Hoc~e \"ù.an

lettre (: t. Y. !-::tes
!ïct Lar i a.ert tienèra con. t€ (fos arri.ir er:ts c·' é1P!; sor: r::i~~y.crt
Cor,ffren.~e : sur la èistrlbuticr èe la P\' et la. î"ise cr route ù't:.:ne
1

recruter ~ e1-t

- Asr ects f e ln situatior:. noliti(!u.:·
vo·i r lettre ouverte clcs rrCsicler;ts eu l arti
fusées.
'

CX' ~· ar-1e

cic

au ;cuverr.ei ·ent . c.:t 1 'af-<=airc> èes

- iTl'sicier.ce G F : Je+ 'Z'urî

III. Plan de travail

___ __

- ~ anifestatimï <lu 17/11 Zeebrw e!: - :3n·~es
__..
Louis Van Geyt ira

-----·

Brochure '11orizor.t 20.CC"

Les sections dt.: cr.:r doivent ccnrencer leurs tré.1vau.x le :·,lus vite r cssfüle. !.ors ,,e leur
prochaine rüo tion, rn1e note à1 · :?.ureau flanaix: leur scr~ sour-.isc e t il faudra s 1 crpé.llî.is<=r
rour la rttarti~ion destaël.es .. Il Yal't rcci1ercher la! ;::rtici~ v.lic {,t l 'o..ssist.ance
Cië non-n·er.. res c1u CTT s en ce (l_u1 concc'rrK ce rrojet.
En ce c._ui concerne le cor._teriu ~ les sect.ior s <1civer t.
.1
I. une analyse des :;.roblèJ'l'es è.o nt l~S
1
S CCCUilCll t
2. les options pror·os6es par le PC:C
Ie

burent~

flar.:m:.c' suivra de près leurs tre..vaux.

~ctirr.ir t'es ·1ü :e:'.:ts pour

PF~OCES

VERBAL DU BUREAU FLA.MANO DU 22 FEVR 1ER 1980

--------------------------------------------------Présents

R. De Smet, L. Loose, J. Debrouwere, P. Lampaert, J. Wîthages,
A. De Conînck; L. Van Geyt, J. Turf, F. Delmotte
Compte-rendu : P. Delmotte

000000000000

CONSEIL FLAMAND DU 23 FEVRIER 1980

1/ Note relative aux problèmes communautaires
Cette note a été amendée sur un certair/nombre de points et sera en cas d'accord
au BP soumis au Cense! 1 flamand.
2/ Préparation des Congrès f~dér~~-~
La discussion s'est faitsur base du rapport de F. Detnotte. Celui-ci sera modifié
sur un certain nombre de points (plus précls€ment en ce qui concerne 1'éveluation
des groupes d'action).
Ont été retenus comme thèmes pour un prochain Bureau f lamc.nd
1/ 1'Idée d'une réunion de contact (une sorte d'Etats généraux) des mouvements
de base et groupes d'action qui s'inscrivent dans les luttes démocratiques et
2/ l 'élaboratlon du modèle de croissance alternatif -· ce qui peut d'al l leurs se faire
parai lèlement au traval 1 dans les sections autour de Horizon 2000 (qui a besoin
d'un stimulant).

J. WITHAGES

