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Begin november 1969 is de derde internationale konferentie van de revolutiOnair-marxistische tendens van de 4e Internationale in Europa bijeengekomen.
Meer dan veertig afgevaardigen en genodigden hebben deze konferentie bijgewoOnd. Hun werkzaamheden besloegen drie dagen en hadden in het biezonder betrekking op de huidige toestand en de perspektieven van de koloniale revolutie, op de biezondere ontwikkelingsgang van de arbeidersstaten en de krisis
van de internationale kommunistische beweging; op de situatie in de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de socialistische
wereldrevolutie.
De konferentie begon met eer te bewijzen aan de strijders voor de wereldrevolutie, die gedood of gevangen gezet zijn evenals aan de kameraden van de tendens, die het slachtoffer geworden zijn van de reaktionaire onderdrukking in
Latijns-Amerika, Afrika, Griekenland en elders. Anderzijds werden verschillen-.
de solidariteitsboodschappen ontvangen, van sekties en kameraden die, om verschillende redenen, niet aanwezig konden zijn.
Het verslag over de koloniale revolutie, dat door kameraad Michel Pablo werd
gegeven, en de zeer intensieve diskussie die volgde, handelden in het biezonder over drie kwesties: over de permanente centrale plaats die de koloniale revolutie inneemt in het totale proces van de wereldrevolutie; over de
erVaringen van de revolutionaire strijd in Latijns-.Amerika; over het verschijnsel van het Nasserisme.
Wat betreft de eerste kwestie werd de nadruk gelegd op de volgende punten:
het belang van de koloniale revolutie is niet minder geworden door het feit
van de herleving van de revolutionaire strijd in de hooganLaikkelde.kapi.,....
talistische landen. Het belang van de koloniale revolutie is gelegen in de
permanente aanwezigheid van objektieve voorwaarden ( die en detail geanalyzeerd zijn) die bepalend zijn voor een onophoudelijke revolutionaire aktiviteit van de massa tegen het imperialisme en de itheembe reaktïe(hoe deze
áktiviteit ook verschilt van het ene gebied tot het andere als in de tijd,
wat onvermijdelijk is).
De i› strijd om de macht blijft nog altijd gemakkelijker in tal van plaatsen
van de koloniale revolutie, dan in het geval van de hoogontwikkelde kapitalistische landen, terwijl de strijd voor de opbouw van het socialisme meer
hindernissen biedt dan in de hoogontwikkelde landen.
Wat betreft de kwestie van de ervaringen van de revolutionaire strijd in
Latijns-Amerika, .heeft men er de nadruk opgelegd kritich ,lering te trekken
uit oen bepaalde'opvatting.over de querilla, die de oveland heeft gekregen
t.g.v. de schematisering van de cubaanse ondervindingen en de verkeerde in,.terpretatie daarvan door niet met deze ervaring verbonden tekstverklaarders.
De guerilla is de revolutionaire uitdrukking van het onmisbare verband met
het; boerendom, dat voor Latijns-Amerika typerend is in de strijd om de de
macht. Het vereist dus de politieke voorbereiding van het terrein, waarop
de guerilla gevormd wordt, begint, en zich ontwikkelt, d.w.z van het boeredom.. Het vereist eveneens de politieke voorbereiding van het geheel van
alle revolutionaire krachten van het land, zodat de strijd vele vormen kan
aannemen en op geëigende wijze de ontwikkeling ondersteunt van de guerilla,
die de voornaamste gewapende kracht is in de strijd om de macht.

Van cl ar de noodzaak van een politieke organizatie op nationale schaal die het
terrein in alle sekt- oren voorbereidt, en die zich vervolgens nog verder ontwikkelt en de ware revolutionaire nationale voorhoede wordt, door en in de
geende strijd, die hoofdzakelijk door de guerilla gevoerd wordt. Zonder
eer korrek±einierpretatie van de wisselwerking tussen deze verschillende
faktLen loopt men het gevaar een karikatuur te maken van de idee en de funktie van de guerilla, die kan uitdraaien op de ergste rampen. Op het ogenblik
heeft het zwaartepunt van de revolutionaire strijd in Latijns-Amerika zich
verplaatst- naar de meest ontwikkelde landen (Argentinië, Brazilië, Chili,
Mexipo, Uruguay), waar men grote massamobilizaties van studenten en arbeiders heeft meegebracht, op sommige plaatsen in kombinatie met vormen van
st éd lijke guerilla.
In deze kontext moet men de fout vermijden hetzij deze vormen van de strijd
te onderschatten, teneinde ijverig te zoeken naar een
begin voor
de
erilla, hetzij zich uitsluitend ie beperken tot deze vormen, en na te
laten deze ie verbinden met de klassieke guerilla, d.w.z. met de onmisbare,
geaende mobilisatie van de boeren. Slechts een revolutionair-marxistische leidng is, hoe eeperkt ie basis in hei begin ook mag zijn, in staat de
strijd in Latijns-Amerika op een hoger niveau ie brengen, omdat hij een inzicht heeft in de toestand van de revolutionaire strijd in z'n geheel, en
omdat hij alle lessen heeft kunnen trekker uit de ervaringen die eigen zijn
aan deze sektor van de kcaoniale revolutie.
Wat betreft de derde kwestie van het Nasserisme, zijn de volgende punten
naar voren gebracht. De kwestie krijgt een nieuw gewicht, dat men geenszins
moet bagatellizeren, t.g.v. de ontwikkeling van het "klassieke" Nasserisme
in Egypte bijvoorbeeld en het optreden van "nasseristische" verschijnselen
in Ltijns-Amerika (Peru, Bolivia) en Afrika (Lybië, Soedan Somaliland)
Voor een juist oordeel over dit verschijnsel is het noodzakelijk het te
plaatsen in het geheel van zijn historische ontwikkeling, d.w.z. zowel in
de fbme van zijn opkomst als van zin neergang.
Het kasserisme is voor ons een vershijnsel, dat kenmerkend is voor "onder—
ontwikkelde" landen, en dat zijn oorsrrong vindt in het leger, en in het
biezonder bij de "nationalistische" officieren van landelijke of stedelijke
kleinburgerlijke origine. Het begint onveranderlijk met anti-imperialistische maatregelen en bevordert vervolgens een dynamische uitbreiding van de
sta sekonomie, omdat alleen de staat een zekere industrializatie van het
kan bevorderen er. het hoofd kan bieden aan de reakties van het imperialisme
en de inheemse oligarchie.
Vanuit politiek oogpunt is het nase erisme dus een bonapartistisch regime,
dat gebaseerd is op dc franje van t na±ionalistischefl officieren, en dat
ten gunste van zijn eigen eTen\richt die in-het eigen land de tegenstellingen
tussen de klassen uitbuit, en daarbuiten tussen deze klassen tezamen en het
imperialisme.
Maar daar het niet ±nstaat blijkt de massa's op een oprechte, systematische
en duurzame wijze te doen delen in het beheer ven de ekonornie, en de staat,
wot het, door de konstante ontwikkeling van de ekonomische sektor van de
staat en de versterking van het leger, de gevangene en de woordvoerder van
de administratieve, ekonomische en militaire bureaukratie, en brengt het de
onvoltooide revolutie in een impasse. Om uit deze impasse te geraken is een
nieuwe revolutie, onder proletarische leiding, absoluut noodzakelijk.
Uit deze overwegingen vloeit onze taktiek tegenover het nasserisme voort:
Kritische steun aan alle op zichzelf progressieve maatregelen, evenals steun
tegen iedere aanval afkomstig van het imperialisme of van de onttroonde oligarchie; een konstant beroep op de afhankelijke orgariizering en mobLLzering
tot het uivande massa's, met het oogmerk tegelijkertijd hi
te±te van zijn positieve mogelijkheden te drijven en zich te wapenen tegen
zijn (konstante en door zijn eigen karakter onvermijdelijke) reaktionale
t en4gvanen.

Het verslag over de biezondere ontwikkeling van de arbeidersstaten en de
krisis
van de internationale kommunistische beweging werd gegeven door ka-mei
aad MICHA.RD. Diverse punten in dit verslag, zowel in de zeer brede diskussie
die daarop volgde, hebben in het biezonder de aandacht van de kon±erentie
getrokken. Eet gaat er ons in de allereerste plaats om te herhalen, dat wij
±e maken hebben met arbeidersstaten, DIE ZICH IN VERSCHILLENDE VOORBEREIDEN+
DF FASEN VAN ENT SOCIALISME BEVINDEN, omdat de basis nog niet bestaat, voor
en werkelijk socialistische ontwikkeling, die spoedig afstand doet van de
markt en van het geld en zich eveneens snel ontwikkelt naar de gelijkheid,
het afsterven van de staat enz........(tengevolge van de begrenzing van iedere TTsocialistische?t ervaring binnen enge nationale kaders op een laag ekonomische en kuitureel niveau).
Vervolgens gaat het erom de OBJENTIEVE EN SUBJET2IEVE redenen van de bureauIpatische degereratie van deze ervaringen grondig te bestuderen. D.w.z.
begrijpen dat de oorzaak van dit verschijnsel moet worden gezocht in de verkeerde benadering van de overgangsvraagstukken, zowel op ekonomisch als politiek terrein. De extreme centralisatie van de "genationaliseerde" en p1anI_
konornie, een zekere idealisering van het koncept van de "Arbeidersstaat" en
de "revolutionaire partij", die praktisch het monopolie heeft van de macht,
dragen bij tot het onkontroleerbaar voortwoekeren van de bureaukratie, en
de praktische onteigening van de klasse als daadwerkelijk zelfbeheerder van
de ekonomie en de staat.
Zelfs stromingen die zich "troskistisch." noemen gaan dit kritisch onderzoek
van een reeds langdurige ervaring van de arbeidersstaten uit de weg, en blijven vastzitten aan
die zij beschouwen als overeenkomende met de lerinistische jaren van de Oktoberrevolutie en met Lenin's gehele denkwijze.
Welnu, zij vergeten eenvoudig met welke soeheid en met welk "realisme" (in
de goede zin van het woord) Lenin zich ontwikkelde op bijvoorbeeld het gebied van de ekonomie enz.
Buiten deze beschouwing over de arbeidersstaten, waartoe de tekst en het verslag de aan de konferentie deelnemende kameraden uitnodigde, zijn in de diskussie meer biezondere kwesties aan de orde gesteld.
Allereerst het idee, dat de verstarde ekonomische en politieke strukturen
van de USSR op het ogenblik hoe langer hoe meer een betrekkelijk remmende
±aktor worden voor de ontwikkeling van de produktiekrachten, daarbij opnieuw de nadruk leggend op het verschil met de amerikaanse ekonomie op tal
van gebieden.
Dat de struktuur van de bureaukratie, door haar eigen karakter, niet homogeen is. In een maatschappij die geleid wordt door "én, monolithische
partij" komen de diverse soorten druk die door die maatschappij worden uitgeoefend, haar spanningen en problemen, allereerst noodzakelijkerwijs tot uitdrukking in differentiaties te midden van de heersende bovenlaag, en scheuxingen in haar gelderen.
Om deze reden is de konkre-te bestudering van de bureaukratische staat nuttig
én noodzakelijk. \Vant deze bestudering dient om de fundamentele soorten
druk aan het licht te brengen en via spanningen en scheuringen temidden van
de bureaukratie zelf de aandacht te vestigen op de perspekteven, die de
1risis waarin de ureaukratie zich bevindt biedt, die op hun beurt de snelle
ntwikkeling van de beweging van de massa's zullen bgunstigen.
Ook uit dit gezichtspunt bezien is de sovjetbureaukratie ondanks wat het
schijnt geen homogeen geheel op het ogenblik.
In de huidige leiding heeft de meest konservatieve vleugel de overhand, een
oort verbond tussen de partijpolitici en de militaire leiders.
Deze vleugel heeft die van Chroesjtsjev ten val gebracht en hij was ontvankelijker voor de eisen van de technokraten, vin de intellektuelen en van de
bovenlagen van de verschillende nationaliteiten, waaruit de USSR bestaat.
Laar mensen, zoals bijvoorbeeld Kossygin, vertegenwoordigen te midden van de

huidige leiding UliberalreF tendensen dan die van Brezjnjew. .En deze kleine
verschillen kunnen van zeer groot belang worden bij een nieuwe druk van de in
opkomst zijnde krachten in de USSR, die, in de kringen van de bureaukratie in
het biezonder, inderdaad die van de technokraten zijn, die streven naar een
versoepling van de ekonomie, van de intellektuelen die streven naar artistieke kuiturele vrijheid, en van de bovënlagen van de verschillende nationaliteiten, die streven naar de betrekkelijke decentralizatie van het regime,
dat verstikt onder de zeer strenge kontrle van de russische bu.reaukra-tie.
Wat betreft de duidelijke krisis in de kommunistische partijen, deze vormde
het objekt van en minutieuse analyse van de zijde van de kameraad die daarover het verslag uitbracht, met het aksent op de noodzaak deze krisis van
nabij te volgen (vooral in hot geval van de kommunistisehe massapartijen)
en de bruikbaarheid van de intrede-taktiek sui-genoris ten opzichte van hen
nu do rol van de onafhankelijke sektor tegenwoordig een aanzienlijk groter
gewicht heeft dan in het verleden.
Het derde punt dat op de agenda van de konferentie stond betrof do situatie
in de hoogontvïikkelde kapitalistische landen en de nieuwe dynamiek van de
wereldrevolutie.
Het verslag werd gegeven door kameraad Michel Pablo, en de zeer brede en gean-imoede diskussie die er op volgde heeft aanleiding gegeven tot enige uiteenlopende meningen over diverse punten, in het biezonder over de beoordeling
van de nijeuvie etappe waarin de hoogontwikkelde kapitalistische landen zich
bevinden, en de ekonomische porspoktieven van het kapitalisme.
De nieuwe etappe waarin de hoogontwikkelde kapitalistische landen (V.S.,
Frankrijk en Italië in het biezonder) zich bevinden, is nog niet het gevolg
van een grotere ekonomische krisis, maar van de wisselwerking tussen de revoiu+idnaire bewegingen van de jeugd (die gerijpt zijn in hot kader van de
uitworkip.g van de koloniale revolutie op deze jeugd jarenlang, en de wijze
waarop dze jeugd levendig de gevolgen voelt van de ontwikkeling van de
Hneohn4alistische maatschappij") en de schommelingen van de konjuuktuur
die vooral op de arbeidersklasse hun invloed doen gelden.
en
Welnu, deze schommelingen zijn tot nu toe, welke kenmerkend zijn voor eer"boom"
:
inflatie,
onophoudelijke
onderen
herwaardering
van
de
handarbeid,
"bood'
opvoering van het arbeidsritme in de fabrieken.
Maar zelfs de arbeidersklasse, vooral de nieuwe lagen daaruit, is in beweging gekomen voor eisen, die het strikt "matcridle" van looneisen te boven
gaan, en die, tegen het verzet en hot konsorvatisme van de traditionele politieke en vakbonds-apparaten in, vraagstukken aan de orde stellen betreffende de verandering van de verhouding van het proletariaat in de onderneming
en de maatschappij: zwlg-organisatie en zelf leiden van arbeidersstrijd;
arbeiderpkontrole en arbeidersmacht in de ondernemingen; zelfbeheer.
D.w.z. dat tegenwoordig de tendentie bestaat, ook in do arboidersklasse, in
de richting van een meer fundamentele strijd tegen de "ncokapitalistisch&'
maatschappij, die voortkomt uit haar eigen ekonomischo en kulturele ontwikkeling.
De gebeurtenissen van mei 1968 hebben hier een welsprekende illustratie van
gegeven.
Deze zelfde gebeurtenissen - die de belangrijkste revolutionaire ervaring in
Erankrijk sinds de Commune vormen, en de belangrijkste in alle hoogontviikkelde kapitalistische landen, sinds de 2e wereldoorlog - hebben eveneens het
fundamenelo toma van hei zelfbeheor vaar voren gebracht, als richtlijn voor
een deoatische
inhoud van een socialistische herstrukturering van de
ni
maatschappij.
Kameraad Pablo heeft uitgebreid stilgestaan bij dit tema, en heeft onze
ide&dnover dit vraagstuk nader goprecizeord.. Ons ontwerp voor het zolfboheer verschilt natuurlijk kwalitatief en fundamenteel van dat van de anarchisten.
Want het gaat er voor ons om, om op wetenschappelijke wijze de overgangspe-

node van het kapitalisme naar het socialisme tegemoet te zien; een groot deel
hiervan zal zich afspelen onder een regime, dat zelfbeheer, vormen van markten geldekonomio,en planekonomie koubineert, met het onvermijdelijke bestaan
van, een centrale politieke macht, die onder andere als taak zal hebben, voortdrond het evenwicht tussen deze drie elementen te herstellen. Maarônze opvatting van het zelfbeheer verschilt ook van andere ontwerpen (met inbegrip
van het joegoslavische) door de volgende twee kenmerken die de toepassing
ervan zullen moeten karakterizeren:
ht proletariaat VANAF ET BGILT, ekonomisch zowel als kaltureel ontproletarizeren
Eonomisch door een wijze van beloning in te voeren, die gebaseerd is op de
waarde, die door het werk van een ieder geproduceerd wordt; lçaltureel door
de tijd die gewijd wordt aan de PERMANENTE politieke, algemene en beroepsovoeding deel uit te laten maken von de dagelijkse maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd, en te laten belonen door de maatschappij
Zker is, dat het zelfbeheer een PROCES is en niet onmiddellijk in de meest
vbimaakte vorm toegepast zou kunnen worden. Maar het gaat er om, VANAF HET
BEGIN, dit proces, dat het onderworp van een voortdurende vorvolmaking zal
zijn, naarmate het ekonomische en kulturole niveau van de ovorgangsmaatschappij stijgt, op gang te brengen.
Onze tendens moet zich in de internationale kommunis-tische en revolutionaire
bbvieging doen kennen als degene, die een dergelijke opvatting voor het socialisme, in het biezonder in de overgangsperiode verdedigt. \/ij zijn de strijders voor het zelfbeheer van het socialisme (in expliciete zin) en dat brengt
niet alleen een andere opvatting omtrent de ekonomische inhoud van het "model" met zich nee, maar eveneens wat betreft de inhoud van de "arbeiders.van de "revolutionaire partij', van de "socialistische
van de betrekkingen van de staat en de partij met de klasse, van de eigen
rol van elk van deze elementen.
Rondom deze tema' s doet het overgangsprogrunma naar het socialisme ontviik1eld worden. Wat hot onmiddellijke gebruik betreft - niet van deALG-1IENE
dPvATTI1'TG van het zelfbeheer - maar van het zelfbciieer als LEO2OGNDISTISG1 EN AGITATORISCHE LEUS van het zelfbeheer, zijn de noodzakelijke predizeringen de volgende: in pre-revolutionaire periodes moet de onophoudelijke PROPOGANDA. voor het zelfbeheer gekombineerd worden met AGITATIE voor
IRBIDENSKCITTROLE in de ondernemingen. In periodes van een revolutionaire
1isis moet de passieve bezetting van ondernemingen en dienstverlenende bedrijven omgezet worden in een aktieve bezetting met ZELFBEHEER in de ondernemingen en dienstverlenende bedrijven en -BEAEE1'T.ING. van de arbeiders. ....
Het bereiken Van deze -etappe zou het ontwikkelen betekenen van de dynamiek,
en van de lögika die besloten ligt in de strijd, die overgaat van .GEDFTTE
IIJHE MACHT tot de verovering van de TOTALE MACHT.
Vat de ekonomisehe perspektieven betreft, moeten de volgende verduidelijkingén onthouden worden:
\ij hebben ons in het verleden gekeerd tegen al diegenen die het uitbreken
Van de revolutionaire strijd in. Europa (en in de hoogontwikkelde kapitalisische landen in het algemeen) lieten afhangen van het uitbreken van een
ERNSTIGE EKOITOIIISCHE iISIS van het type 1929-1933 (die spookte en spookt
in de geest van de "Oude Trotskisten' en andere revolutionairen), Vlij hebben
biezondere nadruk gelegd op het idee dat het geheel van de gevolgen van de
ntwikkeling van de"neo-kapi±alistische" -maatschappij plus de kenmerkende en
onvermijdelijke schommelingen van de ekonomllchc konjunktuur in haar 11 boonV
fase of "recessie" (inflatie, gedeeltelijke werkeloosheid, intonsivering van
het werk) voldoende zijn om een dergelijke strijd te ontketenen, en dat wat
hun ontwikkeling tegen houdt eerder 'subjektieve" faktorcn zijn: het gewicht
dat traditionele, konservatieve apparaten in de schaal leggen, de afwezigheid
van duidelijke perspektieven en program voor het "model", do 11 nieuviemnatschappij" waar wij voor stnijddn.

Op het ogenblik komen de perspktieven voor een ernstige "recessie" dan in
het VErleden duidelijker uit, vooral t.g.v. de monitaire krisis die zich
ontwikkeld en die aanhoudt ondanks tijdelijke lapmiddelen (speciale rechten
van t4ekking,de praktise onmogelijkheid dollars in goud om te zetten,eurodollas.),die een verandering van de krachtsverhouding binnen de kapitalistise
ekenoie aangeeft, opnieuw ten gunste van Se ekenomie van de Verenigde Staten.
Maarhet is nog altijd niet waarschijnlijk dat deze "recessie" (die een
cyclische krisis is, zoals iedere recessie)za1 ontaarden in een ernstige
ekonomische wereldkrisis van het type (van de omvang) van 1929-1933.
En dat om al de redenen, die wij in het verleden menig;„,aal uitgelegd hebben.
De impsse voor het kapitalisme kan niet van ekonomische aard zijn (voortkomend uit de eigenlijke ekonomische ontwikkeling van het ipita1isme), maar
ban pcitieke en sociale aard. Op het ogenblik is do faktor die het kliiaat
doet verslechteren de revolutionaire strijd van de massa's in de hoogontwikkelde kapitalistische landen.
Deze strijd opent revolutionaire perspektieven,zelfs in het midden van een
z.g0 "3oom!' of een periode van ekonomische expansie, zoals dat b.v. op het
ogenblik het geval is in Itali,waar de produktie zich blijft ontwikkeln,
evenals de export van dit land tegen nog altijd" solide" deviezen.)
Eet gaat er zo te zeggen om,de dialektiek -toe te passen op onze opvatting over
de revplutionaire krisis, welke laatste een produkt is vn de (dialektische)
wissel*erking tussen voelvoudige faktorn van "struktie ' en "suerstrukturele"aard die werkzaam zijn in het kader van de totale ontwikkeling van de
neo-kapitalistische maatschappij (die zelf de krisis veroorzaakt door haar
eigen tijzondere ekonomische en kalturele ontwikkoling,zoals die tot uitdrukking komt en gevoeld wordt in het levenspeil en de levensstijl van de
Tflg5 1
s).
Wat be-treft hot Program is een precesering gegeven, die meer in het bijzonder warde hecht voor de landen waarin zich arbeiderspartijen en massa-vakbewegingen optreden.De algebraische formule voor de macht -tijdens de overgangspdriode en in z'n eerste fase (meer te konkretioeren al naar gelang
iederfzondorlijk geval) tijdens een krisis,zal die moeten zijn van de
Regering van arbeiderspartijon en vokbevegingen,gcbaseerd op het netwerk
van be4rijfskomiteeskomitees in de dienstverlenende bedrijven ,op de
univeiteiten enjin de dorpön.Dan geldt dat men moet vermijden de komitees
op te tellen tegenover do traditionele partijen en vakbonden, om het risiko
te ontlopen de dynnrn ek van het ontketende proces te blokkeren en niet de
overwirning te behalen. Het gaat er daarentogen om blijk te geven van soepelheid,verLrouviend op de revolutionaire logika en dynamiek, die aanvankelijk
de traditionele organisaties zullen noodzoken alle la macht aan zich te trekken,
maar zich vervolgens to onderwerpen aan de steeds meer beslissend wordende
kontrolle van de komitoes,de organen door iwiddol waarvan de klasse
het zelfbehocr uitoefent.
Zowel i-i Pranrijk als in Italië kan de situatie zich zo ontwikkelen dat
het vraagstuk van het aan do nacht komen van de kommunistische en socialistiscie partijen op de vakbonden waarop deze invloed hebben,aktueler en
dringeder wordt dan ooit. Het zou dan zaak zijn: de tendens voor een volksfront om te buigen naar oksklusieve "arboiders"macht,steuflend op do komitees.
De Konferentie is geeindigd met een voorlopige diskussie over de perspektieven an het werk en de toekomstige naam
Bij gebrek aan adekwate voorbereiding en voldoende tijd werd unaniem besloten at dit vraagstuk het onderwerp zal zijn van een speciale konferentie,

die eind januari 1970 gehouden zou kunnen wordn en die voorbereid zal
!orden op basis van een dokument dat ter diskussie voorgelegd zal worden
en dat over deze vraagstukken zal gaan.
De werkzaamheden van de konferentie werden besloten met de stemming over
e voorgelegde dokumenten en de verkiezing van een nieuw I.S.van de Tendens.
Wat betreft de stemming werd besloten,dat deze zou plaatsvinden over de al—
gemene streking,met het recht geschreven amendementen in te zenden tot eind
november 1969 en waarmee men rekening zal boiden bij het definitieve uit—
werken vnn de -dokuinen-ben.

