Structuur opmerkingen:
Amendementsgetal: Afwijzen/Overnemen  Korte toelichting  
Kort commentaar op
advies van congrescommissie
.
1: Afwijzen  CP adviseert tegen te stemmen in illusies met kleinkapitaal. Wij zijn tegen elke
vorm van kapitaal, klein, midden of groot.
2: Overnemen  We steunen het streven naar een socialistische samenleving. Een "betere"
wereld is inderdaad te vaag  
De titel is geenszins een uitdrukking van een "blauwdruk"
(tussen voorstellen 2 en 3 heeft 2 onze voorkeur).
3. Overnemen  "Sociaal" is nog steeds vaag, maar in ieder geval beter dan "beter" (tussen
voorstellen 2 en 3 heeft 2 onze voorkeur).
6. Overnemen  De nadruk op democratie is inderdaad de essentiële boodschap van
socialisten. We zijn het ook eens met de boodschap van afdelingen Utrecht en Gouda om
minder nadruk te leggen op de overheid, we pleiten tegen 'staatssocialisme'.
10. Overnemen  Natuurlijk staan we voor het overnemen van de productiemiddelen, dit is
een essentiële politieke taak van socialisten  
In het huidig beginselprogramma staat letterlijk
dat we als partij fundamentele kritiek aanleveren op de kapitalistische maatschappij en
hierop alternatieven aandragen (deel 2 van Heel de mens)
.
14. Overnemen
17. Overnemen
18. Overnemen  Als socialisten staan we voor het breken van de macht van kapitaal.
Hoewel het amendement stelt dat we enkel de macht van het grootbedrijf moeten breken, en
niet van kapitaal 
an sich
, is het een grote vooruitgang op het origineel.
24. Overnemen  Hoewel de uitkomst van deze discussie waarschijnlijk, onder de huidige
krachtsverhouding binnen de partij, leidt tot een bevestiging van de "democratische
rechtsstaat", wat voor ons een bijzonder problematische term is, willen we graag de
discussie aan om zo het proletarische alternatief van een "democratische republiek" te
verdedigen.
25. Overnemen  Deze formulering is inderdaad duidelijker  
De afwijzing van de
congrescommissie op basis van het gegeven dat het "afwijkt" van Heel de Mens is hier
veelzeggend. Blijkbaar is het niet de bedoeling dat de "emancipatie van arbeid" als radicale
eis wordt begrepen/wordt er bewust voor gekozen een vage formulering te hanteren.
30. Overnemen
40. Overnemen  Nuttige toevoeging van een aantal belangrijke punten.

41. Afwijzen  Deze formulering is niet sterk genoeg. Socialisten zijn pertinent tegen elke
vorm van intellectueel eigendom, niet enkel tegen het misbruik ervan.
46. Overnemen
53. Afwijzen  Hoewel we het eens zijn met het sentiment dat de SP het offensief aan moet
gaan is de term "voorhoedepartij" te geladen en zal volgens ons meer verwarren dan
verhelderen.
63. Overnemen  Formulering is inderdaad sterker.
64. Overnemen  Er mag zeker meer nadruk liggen op Europa. Socialisten moeten strijden
voor een ander, democratisch Europa.
70. Afwijzen  Dit klinkt leuk, maar is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar en op momenten
tegenstrijdig. Beter is om te kiezen voor principiële oppositie.
76. Overnemen  Dit punt raakt een gevoelige snaar van vele afdelingen, een snaar die niet
wordt begrepen door het partijbestuur, wat weer eens blijkt uit haar afwijzing dat dit "staande
praktijk" zou zijn.
85. Overnemen  We moeten werk maken van een Socialistische Partij van de EU. Het
opzetten van een internationaal secretariaat om dit te bevorderen is hierin een zinnige
eerste stap.
88. Overnemen  De Socialistische Partij moet actief het socialistisch gedachtegoed
verspreiden onder de Nederlandse bevolking. Daarom steunen wij organisaties die hetzelfde
doel nastreven.
89. Overnemen  De focus van de SP ligt nu te veel op enkel samenwerken met andere
Europese partijen in de context van de fractie in het Europees Parlement. We moeten toe
naar samenwerking binnen en buiten de instituten om de socialistische beweging in heel
Europa op te bouwen en te werken naar een Socialistische Partij van de Europese Unie.
90. Overnemen
147. Overnemen
165. Overnemen  Van het grote aantal amendementen om het wetenschappelijk bureau te
behouden, vinden we deze het sterkst.
169. Overnemen  Hoewel kapitalistische economen wellicht duidelijker was geweest.
213. Overnemen  Het benoemen van het doel van een socialistische samenleving is
belangrijk.

215. Overnemen  Een stuk duidelijker dan de huidige formulering.
221. Overnemen  Verbetering.
235. Overnemen
243 (ondanks de vreemde nummering, pagina 63). Overnemen.
M6 (de tweede die zo is genummerd, op pagina 63). Afwijzen  Deze motie is duidelijk
geïnspireerd op Maoïstische grondslag, een reactionaire stroming.

