
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. θεωρητικά ο Τομέας καλύπτει τις έξης ανάγκες:
α) Ανάπτυξη σχέσεων με άλλα κόμματα και κινήματα 
β) Παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς κατάστα

σης, προβολή των θέσεων μας στο εξωτερικό, ~ 
ιδιαίτερα στο επίπεδο των κομμάτων, και διαμόρ
φωση απόψεων και προτάσεων για δράση (παρεμβάσεις)

Υ> Σχέσεις και συντονισμό με την Κομματική Εξωτε
ρική Πολίτικη

6) Ενημέρωση του Κινήματος και κατά προέκταση της κοινής 
γνώμης πάνω σε θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής 
Πολίτικης. Βεβαίως, αυτό δεν αποτελεί αποκλειστική 
αρμοδιότητα του Τομέα Διεθνών Σχέσεων. 'Εχει όμως κι 

"αυτός ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

2.Σε ότι αφορά,το πρώτο πεδίο δράσης την ανάπτυξη δηλαδη των 
σχέσεων με'άλλα κόμματα, μπορούν να γίνουν συνοπτικά οι έξης 
καρατηρησεις:
α) η χαμηλη μέχρι τώρα λειτουργικότητα του Τομέα εμπόδισε 

την ανάπτυξη συστηματικών σχέσεων με μια σειρά κόμματα 
που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, όπως π.χ. μεγάλα Σοσιαλισ
τικά και Εργατικά Κόμματα του Δυτικο-Ευρωπαϊκού χώρου. 
Προκάλεσε αντίθετα μια κάποια ανισορροπία στις σχέσεις 
μας υπέρ’ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης που λόγω της 
γνωστής γραφειοκρατικής δυναμικής είναΐ’πιό συνεπείς και 
απαιτητικοί στις τακτικές κομματικές ανταλλαγές.
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Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα προς την κατεύθυνση αυτή είναι 
καλά αλλά μόνο ότι ποσοτικά βρίσκονται σε καλύτερη θέση 
σε σύγκριση με τη συχνότητα των ανταλλαγών μας με τα 
Σοσιαλιστικά, Σοσιαλδημοκρατικά και Εργατικά Κόμματα 
της Δ. Ευρώπης.

Πρέπει οπωσδήποτε και οι σχέσεις μας με τα Κομμουνιστικά 
και. άλλα Κόμματα (Μέτωπα) των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης 
να μπούν σε μιά σταθερή βάση αλλά και οι σχέσεις μας με 
τα φιλικά Δυτικο-Ευροπαϊκά Κόμματα να εντατικοποιηθούν 
και να συστηματ ικοπο ιηιθούν.

β) Η εντατικοποίηση και η συστηματιποποίηση μπορεί πάντως να 
αφορά γενικά Κόμματα στις σχέσεις με τα οποία δίδουμε 
ιδιαίτερη σημασία. Παράδειγμα τα Κόμματα των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι σημαντικό, στη φάση ιδιαί
τερα αυτή που μπαίνουν καθοριστικής σημασίας προβλήματα 
όπως τα μεγάλα θέματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που μας 
αφορούν άμεσα, η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και τα θέματα του 
Αφοπλισμού, Ειρηνης και Βορρά - Νότου, να μπορούμε ν' 
ανταλλάσουμε απόψεις σε ουσιαστική βάση με άλλα κόμματα, 
να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση κοινών θέσεων όπου είναι 
δυνατό η τουλάχιστον να προβάλλουμε και να υπερασπίζουμε 
τις απόψεις και τις θέσεις μας.
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γ) Πάνω στην ίδια βάση είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι σχέσεις 
μας με το Κ.Κ. της ΕΣΣΔ, της Κίνας, το ΕΠΝ της Αλγερίας, 
την 'Ενωση Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών, το Κόμμα του 
Κογκρέσου της Ινδίας, το Εργατικό της Αυστραλίας η με 
Κόμματα του Καναδά (λόγω απόδημων κ.λ.π.)
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3. Οργάνωση σωστή πληροφόρησης. Σε κομματ ικέ επίπεδο, σε επίπεδο 
φορέων, την οργάνωση σεμιναρίων, FORUM συνεδρίων και συζητή
σεων, και την επεξεργασία - παραγωγή θέσεων σε βασικά θέματα, 

τη εξειδίκευση πολίτικης μας και την ανάπτυξη έγκυρου λόγου 
πάνω σε κάθε θέμα από το Κίνημα. Τον εμπλουτισμό και την στή
ριξή πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων του Κινήματος στο διεθνή 
χώρο για τα Εθνικά μας θέματα, της Μεσογείου, την Ευρώπη, 
την Ειρηνη, τον Αφοπλισμό, τις σχέσεις Βορρά - Νότου κ.λ.π.

4. Σε ότι αφορά την δράση του Τομέα προς τα ·έσω, προς το Κίνημα 
και την κοινή γνώμη και κύρια τους ξένους φορείς, είναι ανάγκη 
να εκδοθεί και να διατηρηθεί σε σταθερή βάση ένα ξενόγλωσσο 
έντυπο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που να στέλλεται προς όλα τα Κόμματα.
Άλλο όμως τόσο αναγκαίο είναι η δράση του Τομέα σε συνεργασία 
με τον Τομέα της Διαφώτισης , για την έγκυρη ενημέρωση των μέλών 
του Κινήματος πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του και η συζητηση 
μαζί τους κάθε θέματος που τους προβληματίζει. Χρειάζεται για το 
σκοπό αυτό η εκπόνηση ενός προγράμματος που θα καλύπτει όλη την 
χώρα (περιφερειακές Συνδιασκέψεις) και ενδεχομένως ειδικώτερες 
συνδιασκέψεις στελεχών.

5.,Για να επιτύχει στην αποστολή του, ο Τομέας έχει ανάγκη:
α. Στενής συνεργασίας και Συντονισμού, με άλλους συναρμόδιους 

σ'ορισμένα θέματα Τομείς π.χ. Απόδημο κ.λ.π.

β. Μιάς ελάχιστης υλικοτεχνικης - οικονομικής στήριξής.


