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En nu doorpakken! Beschouwingen
over de ROOD ALV

In onderstaand artikel wordt de afgelopen ledenvergadering van ROOD uiteengezet.

Zondag 28 juni vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van ROOD (de

jongerenorganisatie van de SP) plaats. Naast dat het de eerste volledig digitale ALV was, was

het ook de eerste ledenvergadering waarin een jaarverslag is verworpen, een voorzitter is

verkozen zonder meerderheid van stemmen en een motie is aangenomen waarin ROOD

openbaar een politiek standpunt inneemt dat ingaat tegen de SP-leiding. Tevens was het de

eerste ROOD ALV waar Communistisch Platform een stemadvies voor heeft uitgebracht via de

nieuwsbrief. Uiteindelijk zijn er grote overwinningen geboekt voor de linkerMank en stappen

gezet richting de transformatie van ROOD tot een daadwerkelijk democratische organisatie en

politiek orgaan van de arbeidersklasse. Hier volgt een kort verslag, een verantwoording van

onze keuzes en overwegingen over de weg vooruit.

Allereerst viel het ons op dat op een paar uitzonderingen na, de inbreng vrijwel uitsluitend kwam

vanuit de linkerMank. De activistische vleugel en de mensen die vroeger grofweg onder De

Groep konden worden geschaard bleven stil. Ze brachten amper kritiek in, verdedigden hun

kandidaten niet tegen onjuistheden en slechte kritiek van anderen en deden nauwelijks mee in

discussies. Nog los van het feit dat dit niet netjes is tegenover je eigen kandidaten wijzen we

deze houding ten zeerste af. Democratie is gebaat bij open uitwisseling van ideeën en

tegenstemmen zonder negatieve inbreng te hebben geleverd is wat ons betreft sektarisch en

destructief. Toch zijn het vaak deze kameraden die Communistisch Platform sektarisme en een

destructieve houding verwijten. We hopen dat dit de volgende ledenvergadering beter gaat en

dat de gecreëerde ruimte voor open discussie door alle leden gebruikt zal gaan worden.

Als eerste stond het jaarverslag op de agenda. Verschillende kameraden brachten kritiek in die

al jarenlang terugkomt. De verslaglegging wordt niet serieus genomen, jaarverslagen zijn vaak

slordig knip en plakwerk van de jaren daarvoor, er worden geen lessen getrokken uit de dingen

die mis gingen, ga zo maar door. Zoals hiervoor aangegeven bleef het vanuit andere kameraden

stil. Dit stilzwijgen heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het feit dat het jaarverslag uiteindelijk met

Minke meerderheid verworpen is. Een herschreven variant zal worden voorgelegd in november.

Ook de jaarrekening zal op dat moment worden besproken, gezien het bestuur had verzaakt om

de kascontrolecommissie de Snanciële stukken te versturen. Toch opmerkelijk voor een

vereniging met een begroting van ruim twee ton.

Vervolgens kwamen de moties aan bod. In het stemadvies van Communistisch Platform

werden de moties over openbare bestuursnotulen en die over inzage in Snanciën en aanstelling

van een penningmeester aangeraden. Openbare bestuursnotulen bieden transparantie richting

de leden over het handelen van de door hun gekozen bestuurders en zijn daarom essentieel

voor een functionerende democratie. De noodzaak voor de tweede motie blijkt uit het feit dat

ROOD de facto geen penningmeester en eigen rekening heeft. De ROOD rekening wordt

volgestort door de SP als er geld nodig is, en ondertussen hebben zelfs bestuursleden

nauwelijks inzicht in de inkomsten en uitgaven. Voor de leden is het gissen wie er daadwerkelijk

de penningmeester is, op de ALV bleek dat de voorzitter zelf te zijn. Deze grove schending van

de eigen statuten heeft jarenlang stand gehouden.

Deze moties zijn beiden aangenomen. Ook werd een motie aangenomen over een

bestuursbeurs ter vergroting van de toegankelijkheid van het ROOD-bestuur voor werkende

jongeren, en had het zittende bestuur een motie overgenomen over een budget voor activiteiten

die niet slechts met activisme te maken hebben. Dit toont de rap dalende invloed van de

activistische vleugel aan, die hier bij eerdere ledenvergaderingen mordicus tegen waren. Als

laatste werd ook een motie overgenomen die ROOD-groepen een meer regionale functie geeft.

Toen volgden twee actuele moties naar aanleiding van de uitlatingen van Lilian Marijnissen over

regeringsdeelname, die beide zijn aangenomen. Met name de tweede is hier relevant, omdat die

oproept tot het openbaar uitspreken tegen elke vorm van regeringsdeelname, terwijl de eerste

motie opriep om deze oproep intern te doen als ROOD richting het partbijbestuur. Als

communisten verwelkomen wij deze ontwikkelingen, enerzijds in het kader van principiële

oppositie en anderzijds vanwege de primeur op openbare discussie. De arbeidersklasse is

gebaat bij open uitwisseling van ideeën en heeft het recht om de interne politiek van

arbeidersorganisaties te kunnen volgen. Dat ROOD zich hiermee voor het eerst openbaar

uitspreekt tegen de leiding van de SP kan een goed precedent zetten.

Hierna volgde het scholingsplan. Een scholingsplan kon worden ingediend naar aanleiding van

de motie die opriep tot een scholingswerkgroep op de ALV van juni 2019 en de discussie

daarover in een daaropvolgend politiek café.  Hoewel het instemmen met deze procedure

uiterst controversieel was in het ROOD-bestuur, was de behandeling van het enige ingediende

plan dat allerminst.  Het heeft ruim een jaar geduurd voordat het bestuur daadwerkelijk zo ver

was om een scholingsplan democratisch uit handen te geven aan hun leden, en in de praktijk

bleek dat vrijwel niemand commentaar had op het plan dat als enige ingediend was. Dit plan

leunt op expliciet marxistische pijlers en is het met ruime meerderheid aangenomen. De

tegenstemmen zonder inbreng waren een verdere indicatie van de sektarische en destructieve

houding van sommigen.

Ten slotte de bestuursverkiezingen. Ook hier heeft het Communistisch Platform een

stemadvies uitgebracht. Zoals te lezen viel in het stemadvies heeft Carlos als enige kandidaat

algemeen bestuurslid een platform geschreven en heeft hij zich uitgesproken voor een sterke

discussiecultuur, het uitvoeren van de scholingswerkgroep, het uitvoeren van de

bestuursnotulenmotie en het bouwen aan een beweging die breekt met het kapitalisme.

Daarom verdiende hij onze steun. Uiteindelijk is hij met de meeste stemmen van alle kandidaten

verkozen.

Voor de voorzitters hebben we geen kandidaat gesteund en opgeroepen tot een blanco stem.

Bastiaan verdiende, ondanks het feit dat hij een platform publiceerde, niet onze steun omdat hij

met name op zoek was naar een manier om de onenigheid ‘uit te praten’ en weer eensgezind

aan te slag te gaan waar, wij juist ingrijpende veranderingen willen. Arno presenteerde zich vorig

jaar bij zijn verkiezing als dé kandidaat van de kritische linkerMank, en werd als eerste

tegenkandidaat verkozen tot voorzitter. Afgelopen jaar zijn er, met name onder druk van

aangenomen moties, een aantal verbeteringen doorgevoerd. Onder een voorzitter die loyaler

aan de partijleiding was geweest was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Er heeft echter wel een

verschuiving plaatsgevonden in het laatste jaar. Waar de organisatie als geheel naar links lijkt te

zijn opgeschoven, bewoog Arno nauwelijks mee. Hierdoor presenteerde hij zich deze keer vooral

als de eenheidskandidaat, voor een voortzetting van de huidige koers. Dit valt nog het meest af

te lezen uit het feit dat hij tot een dag van te voren geen platform had gepubliceerd, ondanks dat

Bastiaan dat wel deed en ondanks dat dit hem meermaals gevraagd is en hij het meerdere

keren heeft toegezegd. Met het publiceren van een platform ter linkerzijde van Bastiaan zou hij

weer expliciet de kant moeten kiezen van de linkerMank. Het uiteindelijke ‘platform’ wat hij na

aanhoudende druk de dag voor ALV online zette bevatte weinig inhoud en week niet signiScant

af van de punten van Bastiaan.

Naast het ontbreken van een platform werd Arno’s voorzitterschap ook gekenmerkt door een

incompetent, inactief bestuur en een vrijwel gehele ontransparante gang van zaken. Declaraties

van leden werden niet betaald, de social media werd niet bijgehouden en vrijwel het gehele

landelijke bestuur lag een tijd stil. Kritiek hierop, en op het falen om oplossingen te vinden voor

de situatie, werden bureaucratisch van de hand gedaan door zowel de zittende voorzitter als

andere bestuursleden. Verder heeft hij, in tegenstelling tot vorige voorzitters, zijn positie als

‘gast’ in het partijbestuur en op partijraad daadwerkelijk gebruikt om inbreng te leveren, maar

was hij hier nauwelijks transparant over richting leden. Ook hierdoor konden we Arno niet

steunen als voorzitterskandidaat.

Uiteindelijk hebben we opgeroepen tot een blanco stem. Een dergelijk stemadvies betekent niet

dat we een destructieve houding hebben en de organisatie op willen blazen, noch dat we ons

sektarisch opstellen en enkel kandidaten zouden steunen die ons volledige programma

onderschrijven. Bij genoeg blancostemmen haalt geen van de kandidaten een meerderheid, met

spoedige nieuwe verkiezingen als logisch gevolg. Dit is ook hoe het op het ALV is gegaan.

Ondanks dat het bestuur eraan herinnerd moest worden dat je volgens de statuten zonder een

absolute meerderheid geen winnaar aan kan wijzen in de eerste stemmingsronde, is er geheel

volgens de statuten in drie rondes gestemd. Steeds was er een signiScant blok van blanco

stemmers waardoor Arno pas in de derde ronde kon worden verkozen, zonder een meerderheid:

hij kreeg 38 stemmen, Bastiaan 28 en 20 stemmen waren blanco. Een motie om in november

nieuwe verkiezingen uit te schrijven haalde een ruime meerderheid.

Dit biedt kansen aan de linkerMank. Uit de resultaten van afgelopen ALV blijkt dat de

activistische vleugel slechts een fractie van de invloed bezit die ze eerst had, en ROOD deels lijkt

te hebben opgegeven. Het ontstane vacuüm kan worden opgevuld door kandidaten die de

huidige linkerMank vertegenwoordigen. Wij moedigen het aan dat deze kandidaten zich melden

in november. Daarnaast zou een dusdanig groot blok blanco stemmers kunnen leiden tot

concessies van andere kandidaten. En zoals op afgelopen ALV te zien was, wordt er ook

daadwerkelijk gebruik gemaakt van democratische kansen als deze zich voordoen. Het

aannemen voor progressieve voorstellen en plannen, waarvoor wij als Communistisch Platform

ook opgeroepen hebben, biedt ruimte voor ons en anderen van de kritische linkerMank om de

komende maanden goed werk te kunnen verzetten. Ook wij zullen ons de komende maanden

mengen in de mogelijkheden die er nu zijn ontstaan.

Het moge duidelijk zijn dat de SP-leiding er alles aan zal doen om dit te blokkeren en de

behaalde overwinningen van de ROOD ALV zal proberen terug te draaien. Daarom vormt onze

strijd in ROOD slechts een onderdeel van onze totale strijd: de strijd voor een communistische

partij. Deze strijd vindt nu plaats bij het hoogste politieke orgaan van de arbeidersbeweing: de

SP. Om ons als marxisten effectief te verzetten tegen de bureaucratische reactie die afgelopen

ALV ongetwijfeld zal teweegbrengen, roepen wij nogmaals alle marxisten op om zich binnen de

SP te verenigen in het Marxistisch Forum. De geboekte overwinningen binnen ROOD kunnen

dienen als opmaat voor georganiseerd verzet tegen de rechtervleugel en de partijleiding van de

SP.

Tot slot willen wij kameraden uitnodigen om op onze analyse van de ledenvergadering te

reageren. We hopen op een vruchtbare, en kritische discussie over de weg voorwaarts. Alleen

met kritische discussie kunnen we ROOD transformeren tot een marxistische organisatie die bij

kan dragen aan de strijd voor een communistische partij.

1. https://rood.sp.nl/landelijk/nieuws/2020/politiek-caf%C3%A9-scholingen-

scholingswerkgroep ↩
2. Zie pagina 11 van het verslag van de kandidatencommissie ↩
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Beste […], 
  
De Algemene Ledenvergadering van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, 
staat weer voor de deur. Verschillende voorstellen zijn voor de opkomende ALV 
ingediend, en er is ook een verscheidenheid aan (voorzitters)kandidaten om uit 
te kiezen. Als Communistisch Platform willen we je een advies geven vanuit 
onze politieke principes; wat is onze visie op de komende ALV? 

Er is een verscheidenheid aan moties ingediend, waaronder over financiën en 
openheid. Als communisten willen we de arbeidersbeweging transformeren op 
een democratische en programmatische basis, daarom verdient het voorstel 
over het openbaar maken van de bestuursnotulen vanzelfsprekend onze 
steun. Ook het voorstel over inzage en zeggenschap over financiën ROOD 
verdient onze steun, gezien de huidige vaagheid waarin ROOD financiën 
vervallen, die de organisatie de facto ondergeschikt maken aan de SP 
penningmeester. 

Naast de moties is er ook een scholingsplan ingediend door Janne van den 
Bosch, een voormalig bestuurslid. Dit is een voorstel om het scholingsteam van 
ROOD te voorzien van een duidelijk plan, waarmee deze groep aan de slag kan 
met scholingen geven. Als communisten zien wij politieke scholing als 
cruciaal voor onze beweging. Zonder een theoretisch sterk kader is het aan 
de bestuurders en bureaucraten in de partij om het denken te doen en dat 
verzwakt de democratie. Ook kunnen scholingen mensen aanzetten tot 
inspiratie en spelen zij een belangrijke rol bij het politiseren van leden. Het 
scholingsplan wat voor stemming ligt is naar onze mening een goed plan. 
Marxisme, evenals het ontwikkelen van het kritische vermogen van leden en het 
faciliteren van scholingsmateriaal worden allemaal benoemd. Hierom biedt het 
een sterke basis waarop het scholingsteam aan de slag kan gaan en verdient 
het als communisten onze volledige steun.  

Als het aankomt op de kandidaten heeft de kandidatencommissie voor het eerst 
werk gemaakt van een uitgebreide vragenlijst en een selectie stemprofielen. Dit 
moedigen wij als communisten aan; democratie is gebaat bij verkiezingen op 
basis van politiek en meningsverschillen, in plaats van stemmingen op basis 
van persoonlijke vetes of roddels. Alleen door het politiek onderscheiden van 
kandidaten kan men als lid tot een volwaardig stembesluit komen en kunnen de 
kandidaten in kwestie ook tijdens hun termijn afgerekend worden op hun 
platform. De meeste kandidaten hebben echter nog geen politiek platform 



waarop wij hun kunnen afrekenen. Wij hopen dat in de toekomst het publiceren 
van een duidelijk afgekaderd platform meer de norm zal worden.   

De lijst van kandidaten kent 6 bestuurskandidaten en 2 voorzitterskandidaten. 
Van de bestuurskandidaten verdient Carlos van Eck als enige kritische steun 
vanuit communistische hoek. Zo heeft Carlos als enige algemene 
bestuurskandidaat een politiek platform uitgebracht. In zijn vragenlijst en zijn 
geschreven platform spreekt Carlos zich expliciet uit voor onderwerpen waar wij 
als communisten veel waarde aan hechten; een sterke discussiecultuur, het 
uitvoeren van de scholingswerkgroep, het uitvoeren van de 
bestuursnotulenmotie en het bouwen aan een beweging die breekt met het 
kapitalisme. Verder heeft Carlos in zijn tijd als bestuur ook grotendeels aan de 
kant gestaan van de kritische linkerflank in de organisatie en stond hij vaak 
open voor discussie en inbreng van kritisch kader.   

De voorzitterskandidaten zijn Arno van der Veen en Bastiaan Meijer. 
Respectievelijk de huidige voorzitter en een zittend bestuurslid. Bastiaan heeft 
voor de aankomende verkiezing een uitgebreid politiek platform gepubliceerd 
waarop hij verkozen wilt worden. Ongeacht de inhoud moedigen wij dit als 
communisten aan, gezien de al eerder genoemde redenen van 
controleerbaarheid en politieke inhoud. Kijkende naar Bastiaans platform zien 
we een duidelijke poging in te spelen op de groeiende kritische linkerflank in 
ROOD, die enthousiast wordt van democratisering, scholing en alternatieven op 
het eindeloze denken in termen van perspectiefloze actietrajecten.  

Deze steun aan de linkerflank is lijkt tijdelijk. Een grondige lezing van zijn 
programma en vragenlijst laat zien dat hij slechts discussie wil om de 
onenigheid in de “club” op te lossen en daarna de rijen weer wilt sluiten met een 
definitief jaarplan. Ook heeft hij als bestuurskandidaat en lid zich altijd tegen 
deze kritische tendens gekeerd, zo heeft hij zich onlangs tegen het vrijgeven 
van de bestuursnotulen uitgesproken, en heeft hij op ALV’s tegen vrijwel alle 
eerdere democratiseringsvoorstellen (inclusief het scholingswerkgroepvoorstel) 
gestemd. In zijn tijd in het bestuur werkte hij praktisch alles tegen wat nu in zijn 
programma staat, zo wilde hij de invoering van de scholingswerkgroep vooral 
afzwakken en uitstellen tot in de eeuwigheid.  

Ook blijkt uit veel van zijn vragenlijsten en uitspraken een nog steeds bestaande 
loyaliteit aan de partijtop van de SP, die wij als communisten als tegenstander 
zien in de strijd voor een communistische partij.  Wij kunnen ondanks zijn 

Arnout Hoekstra



 

positief ingestoken programma dan ook niet een principieel noch kritisch 
stemadvies afgeven voor Bastiaan.  

Ook Arno, de zittende voorzitter, verdient volgens ons geen positief stemadvies. 
Hij heeft geen politiek platform gepubliceerd en lijkt zich intern steeds meer af te 
keren van de kritische linkerflank in ROOD. Dit uit zich in in slappe, 
bureaucratische reacties op de ingediende voorstellen en een groot gebrek aan 
transparantie. In een jaar waarin de vereniging flink naar links is getrokken, is 
Arno zelf naar de bureaucratische kant van de SP getrokken. Arno is indien 
gevraagd soms best bereid om zich positief uit te spreken over wat 
radicalistische eisen en democratiseringsvoorstellen, zoals het vrijgeven van 
notulen. Alhoewel wij dit natuurlijk van harte toejuichen, weigert Arno tot nog toe 
een politiek platform te publiceren en zich formeel te binden aan politieke eisen. 
In de ruimte die is ontstaan binnen ROOD is dit wat ons betreft een 
doorslaggevende reden waarom Arno geen stem verdient vanuit 
communistische principes. Daarom is wat het Communistisch Platform 
betreft de enige principiële stem bij de voorzittersverkiezing, een blanco 
stem. 

Om te concluderen; als Communistisch Platform willen wij de SP en ROOD 
transformeren op een communistische, democratische basis. De genoemde 
voorstellen, het scholingsplan en Carlos van Eck verdienen hierbij onze kritische 
steun, en wij willen allen dan ook oproepen dit stemadvies te volgen. 

Communistisch Platform 
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Moties ROOD Algemene Ledenvergadering 28 juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie: Inzage en zeggenschap financiën ROOD 
  
Voorstel: 
  

-    ROOD krijgt een eigen bankrekening waar een penningmeester, vanuit het ROOD-
bestuur, verantwoordelijkheid voor draagt. 

-    De begroting die op de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld is leidend in 
hoe het geld van ROOD wordt uitgegeven. Het bestuur kan hier natuurlijk een beetje 
flexibel mee om gaan, omdat je niet weet wat er exact gaat gebeuren het komende 
jaar. De penningmeester zal dit tussentijds bespreken op kaderdagen en 
contactpersonen-overleggen. 

-    Het concept van de begroting wordt samen met het jaarplan naar alle leden gestuurd 
voor de algemene ledenvergadering, zodat we het samen kunnen bespreken en 
aanpassen. 

-    Campagnes van ROOD worden ook als er Kamerleden aanwezig zijn (deels) van de 
ROOD-rekening betaald. 

  
  
Motivatie: 
  
Op dit moment heeft ROOD geen eigen penningmeester. (In artikel 11 lid 1 van de statuten 
staat wel dat we die moeten hebben.) Hoewel ROOD onderdeel is van de SP, betekent dat 
niet dat een bestuur niet zelf die verantwoordelijkheid kan hebben. SP afdelingen in heel het 
land hebben ook gewoon een eigen penningmeester. 
Inzicht krijgen in de financiën is, mede door het gebrek aan een penningmeester, lastig. Zelfs 
voor het bestuur is er weinig zicht op welk geld al uitgegeven is en welk geld nog besteedt 
kan worden. 
Voor leden is het ingewikkeld om het bestuur te vragen hier verantwoording over af te 
leggen, omdat veel verantwoordelijkheid in de praktijk niet bij hun ligt. 
Dit zorgt voor verschillende problemen. Veel leden liepen er bijvoorbeeld tegenaan dat hun 
declaraties niet werden overgemaakt en daar kwam ook geen heldere verklaring voor. 
ROOD heeft ontzettend veel geld en op dit moment wordt dat niet goed genoeg benut. Veel 
leden vragen al langer om projecten waar geld voor nodig is (een sociale-media-campagne, 
nieuwe ROOD-kleding, aantrekkelijkere acties), maar in de praktijk is het nu lastig als lid 
daar invloed op uit te oefenen.  
De activiteiten die wel veel geld kosten van ROOD zijn vaak in samenwerking met 
Kamerleden, waardoor het budget wat gebruikt wordt van de landelijke SP-fractie is. Dat is in 
veel gevallen niet nodig want we hebben zelf genoeg geld en als wij betalen hebben we ook 
meteen meer te zeggen over de actie dan wanneer de fractie alles betaalt. 
  
Met deze plannen zouden bijvoorbeeld contactpersonen, groepen, een Niet In Mijn Naam-
actieteam en het sociale-media-team inzicht kunnen hebben in het te besteden budget en 
hier samen met de penningmeester van ROOD voor kunnen gaan zitten. 
 



Ingediend door:

Reactie bestuur

Advies: Overnemen

Een aantal dingen uit deze motie zijn al staand beleid, zoals een penningmeester of een 
eigen bankrekening. Tegelijk begrijpen we de oproep om hier serieuzer mee om te gaan en 
iemand in het bestuur bewust die verantwoordelijkheid te geven, om dit ook te bespreken 
met het kader. Als aanvulling op het 4e voorstel (campagnes worden door ROOD betaalt) 
zou het bestuur willen meegeven dat dit vooral gaat over relatief kleine bedragen, voor grote 
bedragen (denk aan een Vredesdag) willen we ook bij de blijven SP aankloppen. 



Motie: Bestuursbeurs

Toelichting:
ROOD bestuur vraagt een grote toewijding en opoffering van de bestuursleden. Het kost veel 
tijd en energie. Veel jonge mensen (dus potentieel bestuursleden) hebben een onzekere 
positie op de arbeidsmarkt en hebben daarom niet de luxe om het ROOD bestuur in te gaan. 
Dat blijkt ook aan het geringe aantal aanmeldingen ieder jaar. Studenten hebben veelal een 
baantje nodig naast hun studie, en werkende jongeren hebben ook hun inkomen nodig om te 
kunnen werken aan hun toekomst. Dit te doen naast een bestuursfunctie vraagt veel. 

Een eventuele vergoeding voor bestuursleden zou hier verandering in kunnen brengen. Als 
we van bestuursleden willen verwachten dat ze hun taken goed uitvoeren moeten we ze 
daar ook toe in staat stellen. Daarom stel ik voor om een beurs in te stellen voor 
bestuursleden van ROOD, gekoppeld aan tien wekelijkse arbeidsuren. Dit is geen salaris, 
maar een onkostenvergoeding. Daarom de volgende voorstellen.

Mijn eerste voorstel houdt in dat we uitgaan van het salaris van het bestuurslid in kwestie. 
ROOD zou het salaris van tien arbeidsuren opvangen, met de verwachting dat het 
bestuurslid die extra tijd dan ook ongeveer in de organisatie steekt. Hierbij hanteren wij een 
maximum van 650 euro en een minimum van 390 euro om rare situaties te voorkomen.

Het tweede voorstel zou, in tegenstelling tot het eerste voorstel, een gelijke vergoeding voor 
elk bestuurslid zijn. Het voordeel hiervan is dat er geen verschil zit tussen bestuursleden. Het 
nadeel hiervan is dat werkende bestuursleden relatief meer moeten opofferen.

voorstel 1:
- Bestuursleden krijgen per 1 juli maandelijks 40 arbeidsuren volledig vergoed, met als 

minimum 390 euro en als maximum 650 euro.

voorstel 2:
- Bestuursleden worden per 1 juli maandelijks vergoed met een bedrag van 390 euro

Reactie bestuur: 

Advies: Afwijzen

We begrijpen de overwegingen van de indieners dat er nooit een financiële drempel op het 
ROOD-bestuur mag rusten, maar het in de praktijk een afweging kan zijn of je wel of niet het 
bestuur in wilt en daar een baan(tje) of uren voor kunt opgeven. De laatste jaren is dat, mede 
door het afschaffen van de studiefinanciering maar daarvoor al met werkende jongeren in 
flexibele contracten, extra zichtbaar geworden. We vinden het echter lastig onderscheid te 
maken tussen SP-regiovertegenwoordigers, ROOD-contactpersonen en ROOD-
bestuursleden, waarbij enkel de laatste groep een vergoeding zou ontvangen. 



Motie: Openbaar maken van bestuursnotulen

Voorstel:

- 1) Bestuursnotulen worden op SPnet gezet en inzichtelijk voor ieder ROOD lid. 
Eventuele persoonlijke informatie en onderwerpen die over individuen gaan moeten 
hierbij verwijderd worden. Dit is belangrijk om een overzicht te houden over de politieke 
meningen van het bestuur voor de leden en zodat zij weten welke beslissingen gemaakt 
worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Ook kunnen we als leden 
de koers van het bestuur kritisch toetsen en controle houden over waar zij mee bezig 
zijn.

Motivatie: Bij een goed functionerende democratie is transparantie erg belangrijk. Het zou 
raar zijn dat we in ons SP programma de grootst mogelijke politieke transparantie eisen 
maar dit niet doorvoeren in onze eigen organisatie. Op dit moment is vaak onduidelijkheid 
over waar dingen precies mis gaan en hoe besluiten worden genomen. Open 
bestuursnotulen zouden een deel van deze onduidelijkheid uit de lucht kunnen halen.

Een bestuursfunctie is een vertegenwoordigende functie en dit brengt 
verantwoordelijkheden met zich mee. Het is belangrijk dat leden weten of iemand zich houdt 
aan de afspraken die diegene maakt met de leden. De recente ontwikkelingen, waarin we 
mensen verkiezen op een geschreven platform en niet alleen een beeld van iemand en een 
alinea aan tekst, benadrukken dit alleen maar meer. 

Reactie bestuur: 

Advies: Strekking overnemen

Uiterlijk 7 dagen na een ROOD-bestuursoverleg komt er een actiepuntenlijst online met hoe 
deze actiepunten tot stand zijn gekomen. Het is aan het volgende bestuur om in overleg met 
het kader te bepalen hoe uitgebreid ze de totstandkoming van besluiten beschrijven. 



Motie: Groepsstructuur ROOD

Op dit moment zijn er maar 8 ROOD groepen. Deze zijn als volgt over Nederland verdeeld:
• Zuid-Holland: 3 groepen
• Gelderland: 2 groepen
• Noord-Holland: 1 groep
• Overijssel: 1 groep
• Groningen: 1 groep

Zoals te zien zijn de groepen niet erg goed verspreid over Nederland. De volgende 
provincies hebben helemaal geen ROOD groep:

• Utrecht
• Noord-Brabant
• Zeeland
• Flevoland
• Drenthe
• Limburg
• Friesland

Meer dan de helft van de provincies heeft dus geen ROOD groep. Onder de huidige 
groepsstructuur hebben jongeren die hier wonen geen kans om actief te worden voor ROOD. 
Zelfs jongeren die dichtbij een gemeente met een ROOD groep wonen, hebben kans om 
buiten de boot te vallen. Contactpersonen krijgen dan ook alleen informatie vanuit hun eigen 
afdeling. Dit betekent bijvoorbeeld in grote steden met veel grensgemeenten, die zeer 
makkelijk bereikbaar zijn, niet mee kunnen doen, ook al zullen veel van de jongeren die daar 
wonen bijvoorbeeld wel bij de grote stad in de buurt studeren.

Het is al jaren treurig gesteld met de hoeveelheid groepen en hoe hard er ook wordt gewerkt 
door onze kaderleden, lijkt dit maar niet uit het slop getrokken te kunnen worden. Is het dan 
niet tijd om te kijken naar alternatieve structuren voor de organisatie? Om te zien of regionale 
of provinciale organisatie geen waardevolle toevoeging kan zijn om meer van onze huidige 
leden actief te krijgen én om jongeren te bereiken die nu niet bereikt worden.

Daarom stel ik voor:

• Een bestuurslid verantwoordelijk te maken om per SP-regio zonder ROOD-groep, 
een bijeenkomst te organiseren voor alle ROOD-leden hier en mogelijk iets van een 
blijvende regiogroep hierin te organiseren, met de bedoeling om hier diverse lokale 
groepen van te maken.

• Randgemeenten van een gemeente met een ROOD-groep worden onderdeel van die 
ROOD-groep, zo blijft de contactpersoon op de hoogte van het totale aantal mogelijk 
te activeren leden, de voorkeur blijft een lokale ROOD-groep, dus als dit mogelijk is 
moet hier vol op in worden gezet.

Ondertekend door:



Reactie bestuur:  
 
Advies: Strekking overnemen 
 
Ook in het aankomende bestuur is er iemand verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe 
ROOD-groepen. We streven naar een groep per SP-regio, waarbij we met de 
regiovertegenwoordigers van de SP in gesprek gaan over welke afdelingen hierin kunnen 
bijdragen. Daarnaast sporen we groepen aan om omliggende afdelingen te betrekken bij hun 
activiteiten en sturen we actief leden door uit randgemeentes om uit te kunnen nodigen. 
Leden automatisch onder een groep laten vallen is lastiger, omdat ROOD-groepen 
gekoppeld zijn aan hun afdeling.   
  



Motie: Recreatiebudget

De afgelopen jaren hoor je steeds vaker van mensen dat we het vaker leuk met elkaar 
moeten hebben. Niet alleen wat drinken na een actie, maar ook los daarvan leuke dingen 
doen met elkaar. Een voorbeeld daarvan is het 1 mei (Dag van de Arbeid) feest van vorig 
jaar, georganiseerd door FNV Young & United en Memes voor de Massa’s. Ook de borrel 
voor de basisbeurs die dit jaar plaats zou vinden zou er onder kunnen vallen. Maar er zijn 
veel meer mogelijkheden en ideeën. Niet alles hoeft met (veel) alcohol gepaard te gaan, je 
kunt ook samen sporten, spelletjes doen of culturele uitjes organiseren. 

Het is niet alleen leuk, het is vaak ook leerzaam om elkaar in andere context te leren kennen 
en het zorgt ook voor hele nieuwe gesprekken. Op dit moment worden plannen voor dit soort 
dingen vaak beantwoord met een simpele vraag: “Welk doel dient het? Wat bereik je 
concreet?” Vaak is het organiseren en betrekken van mensen en het hebben van een leuke 
tijd hierop niet voldoende antwoord, en verdwijnt het plan toch weer in de prullenbak. Zonde, 
want dat is juist zo belangrijk. Het gezellig hebben samen is juist zo’n essentieel onderdeel 
van het bouwen aan een beweging. 

Daarom stel ik voor:

• Een apart budget van 10.000 euro voor recreatiedoeleinden te creëren op de volgende 
begroting van ROOD

• Dit budget is inzetbaar door het ROOD-bestuur voor recreatieve doeleinden, denk hierbij 
aan sport, spel en culturele uitjes voor de leden

• Een deel van dit budget kan worden aangevraagd door een (al dan nog niet officiële) 
ROOD-groep middels een formulier dat te vinden is op ROOD-intern. Ook dan is de 
bedoeling dat het gebruikt wordt voor sport, spel of een cultureel uitje van de groep en 
eventuele sympathisanten en geïnteresseerden.

Ondertekend door:

Reactie bestuur: 

Advies: Strekking overnemen

Een goede sfeer is belangrijk bij het organiseren van jongeren en het laten groeien van onze 
club. Daarom reserveert het bestuur ieder jaar €5000 voor ledenactiviteiten waarvoor leden 
en ROOD-groepen zelf ideeën kunnen aandragen. De ledenactiviteiten kunnen bijvoorbeeld 
excursies, naborrels na demonstraties of thema-avonden zijn. 



Een Nieuwe Koers! De ROOD ALV
in perspectiefOp zondag 22 november vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van ROOD,

jong in de SP plaats. Na de bizarre ALV van juni 2020—waar voor de eerste keer een jaarverslag
werd verworpen, voor het eerst een voorzitter werd verkozen zonder meerderheid van stemmen
en voor het eerst een motie werd aangenomen tegen de politieke koers van de moederpartij—
stond er dit keer zo mogelijk nog meer op het spel. Want voor het eerst in de geschiedenis van
ROOD konden er een voorzitter en een algemeen bestuurslid worden gekozen die geroyeerd zijn
door de moederpartij. In dit verslag bespreken we de uitkomsten van de ALV en denken we na
over de toekomst van ROOD als jongerenorganisatie in de SP.

De vorige ALV heeft duidelijk sporen nagelaten in de SP. Naar aanleiding van de kritische
houding die de vorige ledenvergadering aannam ten opzichte van de rechtse koers van de
moederpartij, besloot het partijbestuur namelijk om de democratische besluitvorming van
ROOD te ondermijnen. Dit deed ze door te dreigen over het bevriezen van de bankrekening van
ROOD en het oLine halen van de ROOD-website, als een aantal van de aangenomen moties
werden uitgevoerd. Daarna volgden eind oktober 2020 royementen van kritische partijleden,
waaronder ROOD-voorzitterskandidaat Olaf Kemerink en kandidaat-algemeen bestuurslid Robin
de Rooij. Olaf en Robin hadden zich samen met Arina Amma op het gezamenlijke programma
Een Nieuwe Koers gekandideerd voor de bestuursverkiezingen van ROOD. De eisen van
democratisering en een uitdrukkelijk socialistische koers vielen bij de partij niet in de smaak, en
leidden tot de royementen van Olaf en Robin. De royementen gebeurden op basis van vermeend
lidmaatschap van Communistisch Platform en Marxistisch Forum, een beschuldiging waarvoor
organisatiesecretaris Arnout Hoekstra van de SP overigens weigerde om bewijs voor te leveren
aan de geroyeerde leden. De kandidaturen van Olaf en Robin bleven echter gehandhaafd omdat
hun ROOD-lidmaatschap nog niet was beëindigd, waardoor de ROOD-leden zich op de ALV
konden uitspreken over de wenselijkheid van de royementen. 

Bastiaan Meijer presenteerde zich op deze ALV opnieuw als tegenkandidaat voor het
voorzitterschap—dit was de tweede keer dat hij zich kandideerde als voorzitter van ROOD—op
een gezamenlijk programma met drie andere kandidaat-bestuursleden. In hun programma
spraken ze zich vooral uit tegen Een Nieuwe Koers, en leek hun nadruk te liggen op het
herstellen van de verhoudingen met de SP, door ROOD zich niet kritisch te laten opstellen
tegenover de moederpartij. Dat deze verhoudingen in eerste plaats zijn beschadigd door het
ontspoord handelen van de moederpartij, werd in Bastiaans programma niet vermeld.

De ALV zelf begon met het bespreken van de notulen van de vorige ledenvergadering, het
jaarverslag en de jaarrekening. Deze werden in de eerste uren van de vergadering zonder
noemenswaardige ontwikkelingen aangenomen. Vervolgens werden de ingediende moties
besproken, en die discussie begon de verhoudingen op scherp te zetten: de ingediende moties
bepleitten namelijk vergroting van de politieke onafhankelijkheid van ROOD, en stellingname
tegen de heksenjacht op kritische partijleden als Olaf en Robin. Toen deze moties met
meerderheden van boven de 70% werden aangenomen, bij een overigens ook uitzonderlijk hoge
opkomst van rond de 150 stemgerechtigden, kozen Bastiaan en zijn aanhang direct het
hazenpad. Zij trokken hun kandidaturen voor het bestuur abrupt in, en gaven aan dat dit was
omdat zij de aangenomen moties niet wilden moeten uitvoeren. De ledenvergadering, de rol van
de kandidatencommissie, en het huidige ROOD-bestuur—dat zich de dag ervoor had
uitgesproken in een statement tegen een reeks dubieuze uitspraken in de media van SP-
organisatiesecretaris Arnout Hoekstra— werden in een bizarre, ontspoorde rant in één adem
‘’illegitiem’’ genoemd. Ook beweerden ze zonder enige onderbouwing dat zij als kandidaten
systematisch zouden zijn tegengewerkt door het zittende ROOD-bestuur. Hierna trok ook de
derde voorzitterskandidaat, Niels de Leeuw, zich terug, alhoewel hij verder geen
noemenswaardige rol had in de tweestrijd op deze ALV. 

Na deze dramatische walk-out werden Olaf, Robin en Arina met een overweldigende
meerderheid van 75% van de stemmen verkozen als respectievelijk voorzitter en algemene
bestuursleden. De overige stemmers – die Een Nieuwe Koers niet zagen zitten – stemden
blanco.

Hiermee sprak de ROOD ALV zich dus opnieuw uit tegen de koers van de SP, tegen de
royementen van kritische leden, en voor een uitdrukkelijk socialistische koers voor ROOD. Deze
gigantische overwinning binnen ROOD biedt veel perspectief en kansen voor de kritische
linkerbank binnen de partij. Het dagelijks bestuur en partijbestuur van de SP kunnen het
gigantische mandaat van de ROOD ALV voor een kritische en onafhankelijke koers van ROOD
niet blijven negeren. Een nieuwe reeks royementen zal ROOD en haar leden enkel verder
vervreemden van de moederpartij. Die moederpartij loopt hierbij het risico om het conbict
decnitief op de spits te drijven, en honderd man aan jong kader te verliezen, indien ze de
democratische besluitvorming van ROOD blijven blokkeren. Wat ons betreft is de-escalatie van
het conbict nog goed mogelijk, als het partijbestuur zo verstandig is de royementen terug te
draaien, de democratische integriteit van ROOD te respecteren, en kritische groepen en facties
decnitief een plek te geven in de partij, zonder dat kritische leden hoeven te vrezen voor
repressie. 

Deel dit op:

Categorieën: VAN HET PLATFORM
  

Gerelateerde artikelen

VAN HET PLATFORM

Is Communistisch Platform
gewelddadig?

De recente mediastorm rondom het
Communistisch Platform heeft aardig wat
losgemaakt. Arnout Hoekstra beweert hierbij dat
wij een organisatie zijn die een burgeroorlog en
geweld bepleit. In dit artikel willen wij de feiten
rechtzetten en Lees meer…

VAN HET PLATFORM

Stop de heksenjacht tegen
kritische SP’ers

Op woensdag 28 oktober heeft Communistisch
Platform het bericht gekregen dat er vijf kritische
leden geroyeerd zijn uit de SP op basis van
vermeend lidmaatschap van Communistisch
Platform en/of Marxistisch Forum. Dergelijke
maatregelen zijn symptomatisch Lees meer…

AANKONDIGING

Draag bij aan het Communistisch
Platform herfstoffensief!

Dit weekend trappen wij ons eerste
herfstoffensief af. Dit herfstoffensief is onze
donatiecampagne van zes weken waarmee we
onszelf het doel gezet hebben 3500 euro op te
halen om onze organisatie verder op te bouwen! 
Lees meer…

Volg ons

  

       Hestia | Ontwikkeld door ARTIKELEN PLATFORM PROGRAMMA OVER CONTACT NIEUWSBRIEF STEUN ONS! ENGLISH ThemeIsle

ARTIKELEN PLATFORM PROGRAMMA OVER CONTACT NIEUWSBRIEF STEUN ONS! ENGLISH

Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra



Stemt ROOD!

Beste kameraden,
 
"Op zondag 22 november aanstaande houdt ROOD, jong in de SP haar tweede
(digitale) ledenbijeenkomst van 2020. Op deze dag blikken we terug op 2019,
vooruit op 2021, kiezen we een aanvulling van het huidige bestuur, en een
voorzitter." - ROOD.SP.NL

Onze interne discussie en democratie gaan ons als Forum erg aan het hart. Dit
is het levensbloed van onze partij, dat ons oude angsten doet overwinnen en
nieuwe innovaties doet omarmen. Dit geldt dubbel en dwars waar het de
discussie van onze jongeren betreft.
 
Wij willen je er daarom nog eens aan herinneren dat de ROOD ALV voor de
deur staat. Als je ROODlid bent raden wij het deelnemen aan, en/of herinner
ROODleden in je omgeving er aan om deel te nemen aan de democratie van
hun organisatie.

Meld je aan via de ROOD website
Ter extra informatie:
Olaf Kemerink en Robin van Rooij staan respectievelijk kandidaat voor
ROODvoorzitter en ROODbestuur. Zij zijn kort na hun kandidatuur door het
Dagelijks Bestuur geroyeerd. Op de vorige bijeenkomst van het forum is een
motie aangenomen dat wij deze (en 4 andere) royement verwerpen en onze
gedreven leden behouden. Wij hopen dat jullie hen een eerlijk beoordeling
zullen geven.
 
Strijdbare groet,
 
Jeroen van Rosmalen
Uitvoerend Comité van het Marxistisch Forum
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EEN NIEUWE
KOERS
Olaf Kemerink

Arina Amma
Robin de Rooij

Kandidatenprogramma voor de algemene 
ledenvergadering november 2020

voor een democratisch en socialistisch ROOD



Zoals veel mensen ongetwijfeld hebben meegekregen gaat het niet goed met 
ROOD. Vorig ALV is het jaarverslag weggestemd en was er geen meerderheid 
voor één van de voorzitterskandidaten. Tegelijkertijd heeft het partijbestuur 
van de SP besluiten waar wel een meerderheid voor was actief tegengewerkt. 
Daarnaast zijn ze een heksenjacht begonnen op kritische leden, waaronder ook 
leden van ROOD. 

Vanwege deze omstandigheden hebben wij besloten ons te kandideren op een 
gezamenlijk programma. Het is duidelijk dat doormodderen op dezelfde koers 
onhoudbaar is. Komende bestuursverkiezingen gaan daarom mede over de 
koers die we willen inslaan als ROOD. In dit programma geven wij onze visie 
hierop weer. 

We vinden het belangrijk dat bestuursleden worden verkozen op een politiek 
programma. Hoewel veel mensen elkaar kennen en daardoor ongeveer een 
beeld hebben van iemands politiek geldt dat niet voor iedereen. Een program-
ma maakt duidelijk aan de leden waar je voor staat en waar je je voor in zal 
zetten als je wordt verkozen. Dat is ook onze intentie met dit programma. 

Doel van ROOD

ROOD heeft op dit moment drie statutaire doelen: jongeren betrekken bij het 
verwezenlijken van socialisme, de naamsbekendheid van de SP vergroten en 
jongeren een plek bieden binnen de SP. Er zijn veel verschillende ideeën over 
wat dat socialisme nou precies inhoudt en welke plek jongeren moeten heb-
ben binnen de SP, en dus ook over wat het doel is van ROOD. Later in dit pro-
gramma zullen wij uitgebreid ingaan op de plek die wij vinden dat ROOD en 
dus jongeren moeten hebben binnen de SP. Wat de betekenis van socialisme 
betreft zijn wij van mening dat socialisme het streven is naar een klassenloze 
maatschappij. Een samenleving zonder privaat eigendom en uitbuiting van de 
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ene klasse door de andere. Wel moet ROOD ook altijd plek bieden aan mensen 
met verscheidene socialistische ideologieën. Dit betekent dus ook vormen van 
socialisme die niet per se de onze zijn.

Naast dat ROOD streeft naar een socialistische samenleving en jongeren een 
plek biedt binnen de SP, heeft ROOD als jongerenorganisatie natuurlijk de taak 
om mensen te scholen. De ROOD-leden van vandaag zijn immers de politieke 
leiders van morgen. Jongeren moeten worden opgeleid tot zelfstandig denk-
ende socialisten die zelfstandig strategische afwegingen kunnen maken. Het 
marxisme biedt daar wat ons betreft de handvatten voor. Deze opleiding moet 
uit meerdere onderdelen bestaan. In de eerste plaats moet de scholingswerk-
groep de middelen en ondersteuning krijgen om haar taken uit te voeren. Daar-
naast moeten leden gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om uitgebreid 
discussie te voeren over politieke vraagstukken. Ook zijn we voorstander van 
het beschikbaar stellen van politiek-theoretische (lees)werken voor onze leden. 
Ten slotte willen wij dat ROOD-leden gestimuleerd worden om socialistische 
politiek te bedrijven in sociale bewegingen.

Rol van het ROOD-bestuur 

De afgelopen jaren zijn er veel mensen tussentijds uitgevallen bij het landelijke 
ROOD-bestuur, waarvan een groot deel met stress- of burnoutklachten. Daar-
naast worden belangrijke taken vaak niet of te laat uitgevoerd. Wij denken dat 
dit grotendeels ligt aan de werkwijze, en willen daarin verandering brengen.

Het ROOD-bestuur heeft de afgelopen jaren vooral gefunctioneerd als 
landelijke ROOD-groep. Hier moeten we vanaf. Het moet niet zo zijn 
dat ROOD-groepen alle ‘lokale’ acties doen en het bestuur de landelijke. 
Het bestuur is er om politieke en strategische besluiten te nemen, in 
samenspraak met de leden.

Wij zijn tegen de cultuur van micromanaging van alle zaken die te maken 
hebben met de landelijke organisatie. Het bestuur is uiteindelijk verant-
woordelijk voor het functioneren van de organisatie en kan daar ook op 
worden aangesproken, maar het getuigt van wantrouwen richting de 
leden als niks uit handen wordt gegeven. Waar mogelijk en noodzake-
lijk richten we commissies en werkgroepen op om zich met ‘landelijke’ 
zaken bezig te houden. 

Naast het stoppen met micromanagen willen we dat de basistaken van 
het ROOD-bestuur weer fatsoenlijk worden uitgevoerd. Aankondiging-
en worden op tijd gedaan, afspraken worden nagekomen en er is met 
regelmaat bestuursoverleg. Wij willen weer orde op zaken stellen.
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Diversiteit moet hoger op de agenda. We vinden dat veel politieke 
standpunten die vanuit de partijtop de media inkomen getuigen van 
chauvinistische, soms zelfs nationalistische, invullingen van ons social-
istisch gedachtegoed. Wij denken dat dit er mede voor zorgt dat ROOD 
niet een heel diverse organisatie is. Hierom willen we rondom dit the-
ma discussie organiseren waaruit voorstellen en acties moeten volgen.

Democratie en transparantie 

Als socialisten staan we voor vergaande democratisering van de samenleving. 
Toch zien we dat er in onze vereniging nog ruimte voor verbetering is. Daarom 
willen we ons inzetten voor de  volgende punten:

Een goed functionerende democratie vereist transparantie naar de 
leden. Helaas gaat dit in het huidige bestuur nog niet altijd goed, wat 
voor veel onduidelijkheid zorgt. Bestuursleden dragen een grote ver-
antwoordelijkheid naar de organisatie, die nagekomen dient te  worden. 
Openbare notulen geven leden de mogelijkheid om het verkozen 
bestuur te controleren op deze verantwoordelijkheid. Een van onze 
 doelstellingen is om ten alle tijden, op tijd, notulen beschikbaar stellen 
aan de leden. Daarnaast moeten beslissingen snel gecommuniceerd 
worden naar leden, ook wanneer deze buiten officiële overleggen 
 gemaakt worden. 

Een contactpersoon is erg belangrijk voor het functioneren van een 
ROOD-groep. Wij pleiten daarom voor een jaarlijkse contactpersoon-
verkiezing, waar alle leden zich voor kunnen kandideren. Leden hebben 
het recht hun contactpersoon terug te roepen wanneer deze zich niet 
houdt aan de afsprakenlijst die voorafgaand aan de verkiezing is vast-
gesteld met de groep. 

De website en socialmediakanalen van ROOD-groepen zijn erg belang-
rijk voor onze naamsbekendheid, maar ook een belangrijk platform 
voor leden met een minderheidsperspectief. Wij zijn voor een publi-
catierecht waar ROOD-groepen zelf mogen beslissen wat zij openbaar 
publiceren, ook als dit tegen landelijke standpunten ingaat. Daarnaast 
willen wij de nieuwsbrief omvormen naar een intern bulletin; dit bete-
kent dat er ruimte in komt voor discussiestukken en voorstellen vanuit 
leden.

Wij pleiten voor een herziening van onze statuten. De huidige  statuten 
zijn duidelijk verouderd en geven niet de realiteit van de organisa-
tie weer. De statuten moeten inzicht bieden in hoe de organisatie 
 functioneert. De herziening van de statuten zal middels een uitge-
breide,  democratische procedure moeten verlopen. Onze inzet hierin 
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is, naast  een update van incorrecte informatie, organisatorische onaf-
hanke lijkheid. Verder  zullen wij ons inzetten voor statuten die in lijn zijn 
met dit programma.

Wij zijn voor het opstellen van een huishoudelijk reglement. Dit is een 
document waar de structuren en afspraken van ons zijn vastgelegd. Zo 
wordt het voor de leden duidelijk hoe de organisatie werkt, en kunnen 
zij dit ook handhaven.

De ROOD-medewerker speelt momenteel een zeer belangrijke rol en 
draagt veel verantwoordelijkheid, maar is niet verkozen door de leden en 
daardoor lastig te controleren. Wij pleiten daarom voor het stoppen van 
het hebben van een medewerker, en het bestuur zelf  verantwoordelijk 
te stellen door diens taken. Omdat de werkdruk van  be stuursleden 
 hierdoor toeneemt, moeten leden vrijgesteld worden door middel van 
een bestuursbeurs, zoals besloten op de ALV van juni. Als dat eindelijk 
ingevoerd is, kan de medewerker uitgefaseerd worden.

Manier van actievoeren

ROOD staat bekend als jongerenorganisatie die actie voert. Met actievoeren 
zelf is niets mis, maar de manier waarop we dat nu doen zorgt vooral voor 
 kortetermijnsuccessen en niet voor duurzame organisatie van mensen. Daar-
om zien wij de rol van actievoeren anders: meer gericht op het opbouwen van 
sociale bewegingen en minder op het direct mensen in proberen te schrijven 
bij ROOD.

ROOD is geen jongerenvakbond, maar een politieke vereniging. Dat wil 
zeggen dat wij organiseren op politiek en niet enkel op directe belang en. 
We nemen afstand van de opportunistische manier van apolitieke leden 
maken door middel van acties. In plaats daarvan moet het  politiseren 
van mensen centraal staan in ons activistische werk.

Het primaire doel van het activisme van ROOD is meedoen en het 
 helpen opbouwen van sociale bewegingen, denk aan de vakbond, 
milieu beweging, antiracismebeweging, studentenbeweging, vrouwen-
bewe ging, vredesbeweging et cetera. We gaan niet alles als ROOD 
 organiseren maar helpen andere bewegingen op te bouwen.

Het helpen van het opbouwen van sociale bewegingen wil niet zeggen 
dat wij onze politiek moeten verhullen. Integendeel, de taak van ROOD 
is om socialistische eisen en principes te brengen in sociale beweging-
en en daar een leidende rol in te nemen. ROOD zou daarom gecoör-
dineerd moeten interveniëren in dat soort bewegingen, zowel op lokaal 
als landelijk niveau. Sociale bewegingen dienen voor jongeren ook als 



een leerschool. Je komt in aanraking met machtsverhoudingen, soms 
bureaucratische structuren of leidingen en verschillende politieke stro-
mingen.

Social Media 

De afgelopen jaren zijn er binnen ROOD veel initiatieven geweest om onze social-
mediakanalen beter te laten functioneren. Toch geloven wij dat hier nog veel 
te verbeteren valt. Wij hebben een hele hoop getalenteerde en gemotiveerde 
leden die graag aan de slag willen met dit onderwerp, maar door tegenslagen 
van het bestuur gedemotiveerd zijn geraakt. Een gestructureerd en goed func-
tionerend socialmedianetwerk is gunstig voor onze naamsbekendheid als poli-
tieke jongerenorganisatie. De onderstaande punten zijn voor ons van belang 
en willen wij graag met het socialmediateam uitwerken:

Een gestructureerd plan voor ieder apart socialmediakanaal, met een 
duidelijke taakverdeling die iedereen nakomt. Meer vertrouwen naar 
de leden zodat niet alles eerst langs het bestuur moet. 

Ook op de officiële kanalen van ROOD geldt dat er ruimte is voor opinie /
discussiestukken van leden.

Een goed functionerend socialmediateam met een vaste routine waar 
het zich aan houdt.

Een ruim gefinancierde lidmaakcampagne die leden werft op basis van 
marxistische politiek.

Houding tegenover de SP 

Binnen ROOD ontstaat vaak discussie over de houding die de vereniging 
moet hebben naar de moederpartij. De motie die door een meerderheid is 
aangenomen over het uitspreken tegen regeringsdeelname is daar een voor-
beeld van. Omdat ROOD geen eigen programma heeft is het des te belangrijk 
dat leden zich uit kunnen spreken over het SP-programma. Daarom willen we 
ons inzetten voor het volgende:

Openlijke kritiek op de partij en discussie over de  koers 
moet  mogelijk zijn. Zonder botsingen van ideeën komt de 
 arbeidersbeweging niet vooruit. In plaats van bang te zijn voor 
 kritiek  kunnen we veel van elkaar leren. Hierom zullen we ons ook 
met alle middelen voorhanden verzetten tegen een heksenjacht. 

We willen ons inzetten om ROOD-groepen niet langer onder 
de politieke verantwoordelijkheid van de SP-afdeling te  laten 
 vallen. Op dit moment worden ROOD-groepen soms  geremd 
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“It’s boring but necessary”: An Interview with Jos Alembic (aka
“Q”) on Changing Dutch Political Discourse
Posted on 05/01/2015 by Jerome Nikolai Warren

I recently had a discussion with Q, a member and
founder of Marxist Center and the Communist
Platform, a political lobbying organization in the
Netherlands that seeks to inject a more traditional
class-oriented slant into the national political
discourse, with particular emphasis on agitation within
the Dutch Socialist Party, the third largest constellation
inside the Dutch Parliament. We discussed his work

trying to change the terms of discourse within the SP and the Dutch left in general. A
transcript is available below.

Spirit: Why dont you explain, what is the Communist Platform?

Q: The Communist Platform is a project that aims to bring Marxism back into the Dutch
workers’ movement, given our size and given how the Dutch workers movement is laid
out, we are focusing on the Dutch Socialist Party (SP), and the FNV, which is the largest
trade union federation. It’s actually transforming into more of an IWW style union, but
that’s another question. What we are aiming to do is raise the programmatic question
which is certainly a live issue inside the Dutch SP, which originally came from a Maoist
background, but which since developed into a broad leftist organisation, sort of like Die
Linke in Germany and SYRIZA and other “New Left” parties in Europe. It is very focused
on Parliament, and given the Dutch way of doing politics that would mean that in order to
be in a position of power, coalitions are inevitable. There’s alot of pressure on the
leadership of the organisation to develop into more of a “Realpolitik” kind of way. That’s
the problem with the SP. At the base of the organsiation there’s still alot of activism,
community activism, but also workplace activism. It is part of the party identity. It’s not a
Marxist party anymore, but it’s still proletarian because of that character. There’s a
contradiciton inside the party where the basis membership is asking itself, “okay we’re
now this large organisation that has about 45,000 members” — the third party in
parliament also — “but what is the future? What are we going to develop into? Are we
going to just become a coalition partner, or what?” Because the SP hasn’t been in a
government coalition yet. Also, what is the impact that is going to have on the party itself?
Is it going to develop into a Labor Party 2.0?

Spirit: New Labour.

Q: Exactly. So that’s the core question, the core project that we are aiming for with the CP,
that we bring the Marxist question, the Marxist equation back into the whole picture and
raise the whole programmatical issue.

Spirit: I want to get back to that in a minute, but first this 45,000 member number. How
big is that in comparison? How many members do the other big parties have?

Q: I believe that the CDA (Christian Democrats) is still the largest party. It’s about 56,000
members as of July 2014, and the labor party has 52,000 members, and then you have the
SP with 44,000.

Spirit: That’s pretty a pretty even split there.

Q: Yeah. And then you have the liberals who have 33,000 members.

Spirit: Well, one liberal is worth three of the normal people, so it doesn’t really count.

Q: It doesn’t really mean much in Dutch culture. Mostly it’s only the SP that has an active
party life. The other parties just have Congresses, national meetings, etc., but there’s no
branch life so to speak, or there’s no membership cadre at the base level, so to speak.
Because it’s just an election machine, basically.

Spirit: They probably invite Morgan Freeman to read out of the New Testament and pray
and then go home.

Q: Yeah, exactly.

Spirit: How active is this “Maoist core”?

Q: It’s no longer a daily part of the organisation. Programmatically it has moved away
from that in the late 70s, and moved away from Marxism-Leninism. It had officially
broken with that in 1991. Which is a strange coincidence that the whole Eastern Bloc fell
just then.

Spirit: Oh, 1991? I don’t know if anything interesting happened in that year.

Q: (laugh) Yeah, I have no idea.. Alot of the old membership is still from that era. The
chariman of the party, Jan Marijnissen is still very much from that era. He’s been the chair
since 1985, if I’m not mistaken.

Spirit: Wow, my God, that’s longer than the lives of many of the people that we talk with
on a regular basis!

Q: [laugh] Yeah, exactly! So, programmatically, it’s [the party] away from it [Maoism], but
still very much from that era.

Spirit: So, does that have anything to do with the Eurosceptic position of the party?
“Socialism in One Country” or whatever?

Q: That also goes way back to the old style SP. For example, in the early 80s they released
a pamphlet called Gastarbeid en Kapitaal, which in English you would translate to
“Immigrant Labor and Capital”. Basically, they were proposing that if migrant workers
don’t want to integrate into Dutch society, if they don’t want to speak the Dutch language,
then they should just leave the country. “Here, have a few thousand Guilders (at that
time), but just leave the country, just leave us alone”. That kind of isolationist view on the
world is still very much at the core of the party, yes.

Spirit: Wow.

Q: And today you will see some informal links with, for example, Die Linke in Germany.
They recently invited the chairperson of SYRIZA…

Spirit: Alex Tsipras?
Q: Exactly, he spoke at a national meeting of the party a few months ago. The Belgian
Workers’ Party, the PVdA also has links with the SP, because it’s also a role model for
them. But these are all informal links, but there is nothing formal of any kind. There is no
international cooperation, there’s no “view” [vision] on Europe, so to speak.

Spirit: Interesting. What other left of center parties are there in the constellation in the
Netherlands? You mentioned this Workers’ Party.

Q: That’s a good question. The traditional Workers’ Party in the Netherlands would be the
PVdA, the Labor Party. They are actually the second biggest organisation in the
Parliament.

Spirit: They’re in government right now, aren’t they?

Q: They are. They are in the government, exactly. They have about 60,000 members, if I
would put a number on it. It’s a large organisation. The SP is actually the third in
membership.

Spirit: What about them? They’re neoliberal in outlook, aren’t they?

Q: Yes, they are neoliberal. They went completely over to the neoliberal logic. Actually,
every party in the Dutch parliament besides the SP has embraced the neoliberal logic to
some extent. The third left party — traditional left party — would be the “GreenLeft”, so
the Greens, basically. They are a smaller organisation memberwise, but they still have
something like 10 seats in Parliament or so. They also haven’t been in a coalition yet
either, but they very much embrace the neoliberal logic, but from a “leftist” more humane
perspective. Actually, to give some background on the Greens: they are actually an
amalgamation of five parties that merged in the late 1980s, one of which was the
Communist Party of the Netherlands. So, the communists went into the Greens. If you
look at membership numbers, most of the Communists moved to the SP. In some cases
whole branches went over the the SP when their party dissolved into the “GreenLeft”.

Spirit: I saw a campaign video where, I don’t know if you know him, Daniel Cohn-Bendit, a
famous figure in the ‘68 movement in Paris. Anyway, he’s sort of “softened up” in recent
years, and he did a campaign event for this GreenLeft party, and it was not very appealing,
basically what you were saying, “humanitarian” rhetoric. Switching gears, I want to get to
the real meat of the issue. How many people do you have working with you, and what are
— and be particular, and give examples and details — your tactics?

Q: We are a very small organisation, I’m talking about 10 people-ish, that’s the direct
membership. We’re not aiming to be a direct membership organisation, so that’s not the
direct concern either. What we are aiming for is to spread out the ideas, to intenrvene in
discussions in the SP. For example, last year, the SP had this discussion about “well, how
are we going to deal with the economy? what is our view of the economy?”. The discussion
was actually called “Democratization of the Economy”. It’s those types of debates that we
are intervening in, giving our position. Also, we are aiming to connect the disparate
membership. Inside the SP, you have to understand, it’s quite different from Die Linke,
because Die Linke has official factions, they have these “Platforms”. The SP doesn’t have
anything like that. It’s still very much a Marxist-Leninist organisation in a very
hierarchical way. It’s very centrally organized. Basically, what one branch is doing is not
known at another branch. That’s not precise, but it’s approximately how it works. So it’s
very hard to organize and have opposition in that context. So what we are attempting to do
in the short term is have disparate parts of the SP, and bring them together and build
networks, build a peer network, to to speak; and not per se of everyone that agrees with us,
but at least some kind of common platform that we can actually develop the ideas inside
the SP. Most critical notions inside the party is not very much developed because of the
people that are so spread out and not talking to each other. Its very nondeveloped, and
that is the first priority for this kind of project if it wants to succeed

Spirit: Sounds like they didn’t learn any lessons from the USSR.

Q: Well, the party leadership did very much.

Spirit: Did what?
Q: The party leadership did very much.

Spirit: Well, apply it then!

Q: Well, they did in a negative sense. There is very bureaucratic, centralized control, etc.

Spirit: Ah, so they were anti-Perestroika.

Q: Im not entirely sure about that because the party didn’t have any official links with the
USSR. AFter they broke with China in the late 70s they no longer had any official links
with official communism. So I’m not sure about that.

Spirit: It’s not important. Have you had any successes? You had mentioned before that you
were trying to do something a little bit similar in the CWI — I think you were a member
there. You were dissatisfied with some of the organisational structures there, and you were
trying to organize this sort of dissident movement. You mentioned that you didn’t have
that much success. Have you had any successes on this front?

Q: Well, small successes. Were still developing at the most basic level of getting to know
people or getting people to know about us. That’s the first priority. Stuff like social
networks helps, but there are very [few] national meetings, these kinds of thingSpirit: “get-
togethers”. So we’re growing very slowly, it’s a slow process. But things are developing.
Currently we are actually speaking with a group of young members [of the SP] around the
center of the country that are actually wanting to develop the kind of platform I was just
talking about on the national, at least a regional level, and get people together. And they
are also very interested in our ideas. So, it’s getting together right now, but it’s not very
interesting in a spectacular kind of way. It’s very boring work actually!

Spirit: Well, it has to be done. Somebody has to do it.

Q: Yeah.

Spirit: Going from press conference to press conference alone doesn’t get anything done.

Q: Exactly. It’s much more of the minor [greens?].

Spirit: It’s why I can’t stand our Chancellor. She’s constantly going on about how great she
is, and how great everything is. Going to press conferences and galas and fireworks and
champagne and it’s all wonderful..

Q: Just to highlight my experiences in the CWI. That organisation has been active inside
the SP since 1998, so that’s 17 years now. And they haven’t achieved anything. I mean —

Spirit: (laugh)

Q: Well, basically because they didn’t do any of this work at all. They just organized
national meetings, and if people want to come there they come there, and if they don’t they
don’t, but they dont have any instruments…

Spirit: Outreach?

Q:Sorry?

Spirit: They don’t have any outreach.

Q: No. And the outreach they do have they are focusing on increasing their own
membership. It’s a very sectarian kind of approach: “Please join the real socialists” kind of
thing. It’s not attractive at all. And especially not so, since the CWI; at least on the surface
of it, doesnt really appear that much different from what the SP is offering. SO most SP
members are saying, “well what are you offering that’s so different, what are you bringing
in that [makes] you so unique? Why should I join your small, tiny group?” So, and they
don’t. So basically, thats the failure of the CWI project in a nutshell. SO, we are doing the
first kind of approach, we are not focusing on membership. We are explicitly saying that
we are not a party, but thag we should have a party, that we should have a party movement
of 100,000s of people. That we should have a movement that is more than just an electoral
machine, but is working actively to building a different kind of society. And to begin that
kind of struggle you have to start with vision. Therefore we are bringing up the
programmatical question in the first place.

Spirit: Thats something that’s really — personally I find really — inspiring, like in Spain
with this Podemos movement, building a movement from the ground up and not just
touting electoral slogans and getting people to the electoral boxes and that’s that. But
before getting to that I wanted to get ask about young people. You mentioned that you
were gearing towards young people. How do they stand? The youth unemployment rate in
the Netherlands, I was reading, is about 10%…

Q: That sounds correct.

Spirit: That’s not horrible, it’s probably not as good as it could be. But it’s not interwar
Europe, Great Depression numbers. I also just read that Geert Wilders became one of the
longest serving Parlamentarians in all of Dutch history. I would assume that means that
young people are filling the ranks as old members age out. So this Freedom Party (VVD) —
are young people gearing more toward the left or the right, or is it an even split? What’s
going on?

Q: That’s an interesting dynamic, because on the one level it’s so obvious why people
should be anti-capitalist. It’s failing young people especially. For example, currently the
government has implemented a compeletely debt-based education financing system.
Spirit: Oh, wonderful!

Q: So if you’re going to University, you’re going to be in debt. So that has changed from the
previous system.

Spirit: That’s progress!

Q: Yeah. It’s (laugh) Exactly. Strangely, it’s not making the impact that you’d expect. And
the reason for that, I think, is the SP is failing in that regard, because the SP is focusing
very much just on Parliament, and the party leadership is focusing very much on being
part of the next coalition. And it’s moving more towards the right, towards “Realpolitik”.
So it’s not appealing to young people directly to join the SP en masse. So, you have this
strange situation where Geert Wilders is actually making a strong appeal to a latrge
number of people, because the Dutch SP is simply not taking away all that potential. It’s
not harvesting, so to speak. So we are under this weird Twilight Zone of nothing
happening right now. And what is also not helping is the trade unions organization, the
FNV mainly, is very much inert as well. If you look at Belgium, for instance, there is a
strike wave going on there right now. But in the Netherlands, the last demonstration we
had was 11 years ago, in 2004, where 300,000 people [came] to Amsterdam. And that was
it, basically. There’s no stategy, no real idea, no vision, to not alone get [alot?] from this
government, but also what kind of society do we want?

Spirit: Maybe they were hypnotized by Wilders’ hair.

Q: (laugh) Blinded by it.

Spirit: I always expect it to fly off or something. It must be alive.

Q: Exactly. Well, Geert Wilders, a few years ago. At one point he [would have had]
something like 35 or 40 seats in Parliament according to polls. But that romance, I
suppose, that yelling and blaming the Moroccans and Turkish migrant people, it’s wearing
off, it’s wearing thin. People are seeing that it’s not going to do anything.

Spirit: “They’re taking our jobs!”

Q: Yeah, that’s what WIlders keeps repeating. Fortunately, many people are seeing that’s
not an answer as well. Wilders does have a spot in the Dutch constellation. He has
something like 20 or 25 seats of the 150, I should add, but he’s not taken very seriously.
But also not by other parties. He’s the gimmick, so to speak, of Dutch politics. It’s not as
serious, I think, as many people on the left would think.

Spirit: Interesting. What is the future of your organization, in closing, and do you draw
inspiration from groups like SYRIZA or this Podemos movement in Spain?

Q: That is actually one of our goals, this educational experience. Because the SP [does not
have] many links to SYRIZA or to Podemos or whatever itself. So then by bringing these
experiences inside the SP, broadening the horizons of the membership. So, how do I see us
developing? Thats hard to say. But how I hope to see us developing in the next five years
and over the somewhat longer term is to build that network, and to wage an effective
opposition, and by having national meetings, national conferences, council conferences, by
intervening in Congress motions, by having a real impact in the organizational structure,
by having members elected in the party leadership. It’s very easy, and I think it’s one of the
mistakes of the CWI, is that they never took leadership seriously. If you want to change an
organization, that should be your aim. You should be responsible enough to be serious
about it. You should aim for leadership of an organization and have an impact, and not
just be on the sidelines and just yell at what you like or dislike about an organization. So
what I would like to see happen is that I would like to see the SP adopt a Marxist program.
But that is not the end, that is just the beginning, because with that kind of change, a
whole kind of cultural change would have to happen, away from Parliamentarism, and
toward the kind of party movement that we need. And we need the broader movement as
well. We need the trade unions organizations. We need to basically invent the cooperative,
because the cooperative movement in the Netherlands is basically nonexistent. Implement
this whole idea of not only a workers organization, because workers do organize
themselves. But at this time, they organize themselves on an extremely local level. There is
organization today, but it is very unorganized, it is very disparate, within the system. And
by implanting this vision, by having a different kind of society, you have the potential to
amalgamate all of that power, all of that steam and to have the steam machine going on, to
actually build an organization that has an impact on society.

Spirit: That sounds like a very ambitious goal.

Q: Yes! But we need to be ambitious to change society!

Spirit: Yeah, just the cultural change you mentioned: it’s funny when people hear the term
Marx or Marxism the automatic reaction is “isn’t that the leftist version of Hitler?”

Q: I don’t have that kind of experience. What people do ask is “oh, you’re a communist,
what about Russia?” So that is a very recognizable response, actually within the SP itself.
Most people who say “I am not a communist” what they mean is “I don’t want anything to
do with Stalinism”. So there’s a very low level of political awareness even of what
communism is. And that’s basically step 1 for us, we need to start at that very low level to
even make an impact at all. And that is groundwork that is going to take a long time, it’s
very boring, but it’s necessary.

What we could still mention… I’ve only mentioned the Communist Platform, which is
basically the Dutch specific implementation of what the Marxist Center was trying to do.

Spirit: Sure, what is that?

Q: The Marxist Center was — you can view it at marxistcenter.com — originally started as
a project to reinvent the left. As you know, [the left] is very disparate, very sectarian, it’s
not very successful, at least the far left is.

Spirit: What are you talking about? You’re just a Trotskyist Hoxhaist class traitor!

Q: Well, (laugh) maybe. But, it’s strange that now 7 years after the crisis, everyone on the
left was saying “now is our time”. 7 years later we still don’t have a revival of the far left. Its
a strange ting to see on the left. THat’s basically the first observation we made, was the
spur for what ultimately became the Marxist Center. It started out as an attempt to be a
platform, much like SoC is. So, be a platform on the left, rethinking stuff. It was an
international cooperation of several members from the Netherlands, Canada, to the
United States, to other countries. The Dutch part has focused more on being a practical
implementation, to look more for being a practical implementation. That became the
Communist Platform.

Spirit: Have the other organizations taken similar paths, or have they been differently
focused?

Q: There have been attempts, like I know in the US threre has been an attempt. I dont
know how that went. I think right now it is sleeping. I should check on it.

Spirit: Who is in these organizations? Anyone we know?

Q: As you can probably tell from my somewhat careful formulations, Marxist Center is
more of a sleeper cell, you could say. Because most of our attention in the Netherlands is
focused on the Communist Platform doesn’t mean the Marxist Center has died, it’s
sleeping, slumbering but it’s still on a path to come back, to revive. It should revive,
because we’re not going to be unique in this kind of attempt. Other groups in other
countries have similar kinds of groups: rethinking Marxist politics, rethinking the left. A
wellknown example that we feel affiliated with is the CPGB, which publishes The Weekly
Worker in the UK. They’re a bit of an older organization, but they’re in the same kind of
political spectrum: rethinking the left, putting the program first, etc. So Marxist Center is
basically meant as a platform to bring those kinds of projects together under one banner.
To have a ground, to have a platform to talk to each other. To exchange experiences, offer
theoretical insights, and so on. It’s now slumbering, but it should be revived. So, I’m just
plugging that. If people want to contribute to that from an international perspective they
are more than welcome to.

Spirit: Well, we’ll link to the site.

This entry was posted in Critique of the Left, Politics, Proletarian politics and tagged Dutch polititics, Marxist Center,
socialism. Bookmark the permalink.

Search SoC
 Search

Recent Posts
The Party and the Ballot Box
On The Decline and Fall of The
American Empire and Socialism
What is Dogmatism and Why
Does It Matter?
The Case of Comrade Dallas
Review: Do Religions Evolve?

Recent Comments
S. Duncan on On The Decline and
Fall of The American Empire and
Socialism
FruitLupus on On The Decline and
Fall of The American Empire and
Socialism
Edith on The Case of Comrade
Dallas
James O'Brien on Wailings about
Left Unity
James O'Brien on Wailings about
Left Unity

Archives
July 2019
January 2019
March 2018
August 2017
June 2017
April 2017
December 2016
October 2016
August 2016
July 2016
May 2016
February 2016
January 2016
November 2015
October 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
March 2015
February 2015
January 2015
October 2014
September 2014
August 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012

Categories
Bourgeois politics
Critique of the Left
Cultural analysis
Cultural reviews
Culture
Economics
Geopolitics
History
Meta
Parable
Philosophy
Politics
Proletarian politics
Sci-tech
Uncategorized

Meta
Log in
Entries RSS
Comments RSS
WordPress.org

Spirit of Contradiction

Spirit of Contradiction A confluence of voices from the
European radical left and beyond…

Home About Spirit of Contradiction IRC

It's only fair to share...

Proudly powered by WordPress.

00:00 00:00

https://spiritofcontradiction.eu/
http://spiritofcontradiction.eu/
https://spiritofcontradiction.eu/about-spirit-of-contradiction
https://spiritofcontradiction.eu/irc
http://wordpress.org/
Arnout Hoekstra



L I D  WO R D E N De Kameraadschappij is een vereniging-in-wording. Dat houdt in dat
we in een periode van discussie zitten over de visie en structuren die
uiteindelijk de vereniging zullen vormen, zoals wij die over enkele
maanden officieel gaan lanceren. De statuten en ‘Ons Socialisme’ (het
document waarin wij onze ideologische wereldvisie uiteen zetten)
waarnaar onderaan dit formulier wordt verwezen zijn op dit moment
nog niet openbaar op de website te vinden omdat deze onderhevig zijn
aan veranderingen zolang de discussie daarover loopt. Eveneens is er
op dit moment geen contributieplicht, omdat het bedrag nog niet
bepaald is.

Een aanmelding via dit formulier staat op dit moment dan ook gelijk
aan een aanmelding voor de discussie over het opzetten van de
vereniging – na aanmelding zul je gecontacteerd worden door een van
onze leden en geïntroduceerd worden in die discussie, waarbij je
toegang krijgt tot alle benodigde documenten en je van harte
uitgenodigd wordt jouw visie met de rest te delen. Daarnaast geeft het
je de kans om actief deel te nemen aan het organiseren van onze
activiteiten en alle gezelligheid die daar bij komt kijken! Meld je dus
gerust aan en word de nieuwste kameraad in deze rode familie!
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Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.
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Hiernaast vind je een kleine greep uit onze
aankomende evenementen. Je bent van harte
uitgenodigd je samen met je vrienden bij onze
activiteiten aan te sluiten. Hopelijk zien we je snel
verschijnen! Voor een compleet overzicht van onze
activiteiten kun je hier onze kalender vinden.
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De Kameraadschappij
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Kameraadschap De Vlam, gericht op respectievelijk het verkennen van onze natuur en het bouwen van een gezonde levensstijl voor De Stroom en het

waarderen en maken van cultuur in een sociale context voor De Vlam. Elke maand organiseren ze gratis evenementen waar iedereen zich bij mag

aansluiten.
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van de podcasts Linkse Hobby’s, over linkse politiek in Nederland, en Poolshoogte, het vakbondsnieuws. Ze zijn daarbij financieel volledig afhankelijk van
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Proletaris

Proletaris is een socialistische uitgeverij die zich richt op het heruitgeven van marxistische klassiekers voor een betaalbare prijs. Ze publiceren de ‘Rode

Draad’, een reeks zorgvuldig uitgekozen socialistische werken waarmee een persoon met weinig tot geen voorkennis bekend kan raken met het marxisme.
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71: Programmatische paringsdansen
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Vandaag hadden we je een scholingsstream beloofd over Europa, maar
afgelopen maandag kwam natuurlijk het eerste concept
verkiezingsprogramma uit en vanwege de algemene
ledenvergaderingen die deze week nog plaatsvinden door het hele
land gooien we schema even om. Natuurlijk houd je Europa van ons te
goed.
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Beste leden van het partijbestuur,  

 

De brief die we u nu sturen, is er één waarvan wij nooit gedacht hadden deze te moeten sturen. Bijna 
18 jaar geleden werd ROOD opgericht en kozen de jongeren ervoor om een jongerenorganisatie 
binnen de SP te zijn. Om samen met jongeren acties op te zetten, de partij te inspireren en 
tegelijkertijd bij te dragen aan een sterkere en grotere SP. In een wereld waar generaties tegen 
elkaar uitgespeeld worden, wilde ROOD binnen de SP een leuke plek voor jongeren zijn om op 
jongerenthema´s actief te zijn. We kraakten tegen de woningnood, streden tegen discriminatie in het 
uitgaansleven, stonden op tegen de oorlogspolitiek en liepen voorop in het verzet tegen het 
afschaffen van de studiefinanciering. Zowel landelijk, als lokaal was altijd het adagium: dit is ROOD, 
jong IN de SP. Jonge SP-leden kunnen automatisch lid worden van ROOD, maar je kunt niet lid zijn 
van ROOD zonder lid te zijn van de SP. Dat is een bewuste keuze geweest; we zijn er om elkaar te 
versterken, niet om te verzwakken. En omdat we allemaal socialisten zijn. 

Als oud-voorzitters hebben we vele discussies binnen ROOD gevolgd en zo ook de afgelopen tijd. Het 
doet zeer om te zien dat de kern van de jongerenorganisatie binnen de SP volledig is verdwenen, nu 
het voorstel om onafhankelijk politieke standpunten te uiten zonder “bemoeienis” van de SP is 
aangenomen. Daarmee is ROOD niet meer jong IN de SP, terwijl de organisatie wel profiteert van 
partijgeld (lidmaatschapsgeld van leden) en subsidie die de SP voor ROOD aanvraagt. Wij vinden het 
onlogisch om een vereniging financieel en organisatorisch te (onder)steunen als zij er zelf voor kiezen 
om de banden met de SP te verbreken.  

ROOD, jong in de SP, heeft altijd een bijzondere plek gehad in de SP en zeker in ons leven en onze 
bijdrage in de partij. Wij weten hoe sterk de wederzijdse erkenning en uitwisseling was voor de 
organisatie. Nu ROOD besloten heeft niet meer “jong IN de SP” te zijn, willen wij u adviseren om deze 
vereniging niet meer aan te wijzen als dé jongerenorganisatie van de SP.  

Tot slot, raden we het partijbestuur aan na te gaan wat de voedingsbodem voor het ontstaan van 
deze ontwikkeling in ROOD is geweest en om jongeren binnen de SP een plek te bieden om actief te 
blijven en met hen te verkennen of en hoe een aparte organisatie nodig is.  

Uiteraard staan wij klaar om te helpen waar nodig!  

 

Met groet, 

 
Lisa de Leeuw (2017-2019) 
Merel Stoop (2014-2017)  
Lieke Smits (2012-2014)  
Leon Botter (2010-2012)  
Eva Gerrebrands (2008-2010)  
Gijsbert Houtbeckers (2007-2008)  
Renske Leijten (2005-2007) 
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Van: <uitvoerendcomite@marxistischforum.nl> 
Datum: vrijdag 13 november 2020 om 14:00 
Aan:  
Onderwerp: Statement namens het Marxistisch Forum in de SP 
 

Statement namens het Marxistisch Forum in de SP 

Beste kameraden, beste partijbestuursleden, 

Op zondag jongstleden (8 november) zijn wij, ondergetekenden, door het Marxistisch Forum gekozen 

tot haar Uitvoerend Comité. 

Als SP-leden initiatief van en voor het bieden van ruimte voor discussie, geloven wij in het 

emanciperende effect als leden samenkomen en met elkaar in gesprek gaan. Het scherpt onze 

argumenten, ent ons in tegen verwerpingen, en sterkt ons in kameraadschap. 

Wij zien als leden en als Forum de SP als ons politieke thuis. Wij geloven in het belang van een sterke, 

innoverende en discussiërende SP. 

Dit doel ligt ons allen ter harte en wij kijken uit naar een dialoog, middels deze brief. 

Op onze laatste bijeenkomst van 8 november is naar aanleiding van een discussie over de recente 

ontwikkelingen binnen de partij ook het Forum gevraagd om stelling te nemenomtrent de 

heksenjacht. 

Onderdeze heksenjacht begrijpen wij het royement van zes partijleden, te weten: 

● Emil Jacobs, voorzitter SP afdeling Sittard-Geleen 

● Olaf Kemerink, kandidaat-voorzitter ROOD 

● Matthijs van Otterdijk, voormalig voorzitter SP afdeling Schiedam 

● Gus Ootjers, organisatie-secretaris SP afdeling Utrecht 

● Robin de Rooij, kandidaat-bestuurslid ROOD 

● Senna Turksema, lid SP afdeling Groningen 

Wij hebben vernomen dat er voor de royementen slechts verdenking zijn van "vermeend 

lidmaatschap bij Communistisch Platform/Marxistisch Forum" en dat deze zouden zijn aangemerkt 

als partijen. 

Wij zijn een Forum door en voor leden, geen politieke partij. Het Communistisch Platform geeft ook 

duidelijk te kennen geen politieke partij te zijn, noch deze ambitie te hebben. 

Als voorstanders van democratie, principes en socialisme kon ons Forum niet anders dan zich in 

stemming hiertegen uitspreken. Een partijcultuur waar ieder lid lang na moet denken voordat die 

zich kritisch uit, door angst voor een feitenvrij royement lijkt ons uiterst schadelijk voor de partij. 

Dit kan en moet anders, kameraden. 

Wij verheugen ons op een antwoord en staan open ervoor om vragen te beantwoorden. Bovendien 

kijken wij uit naar een vruchtbaar dialoog en zien interessante gesprekken tegemoet. 

Arnout Hoekstra



  

Kameraadschappelijk, 

  

Het Uitvoerend Comité van het Marxistisch Forum 

Michel Eggermont 

Emil Jacobs 

Senad Delic 

Jeroen van Rosmalen 
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Via deze route stel ik me kandidaat voor een positie in het uitvoerend comité. Ik heb hier lang 
over nagedacht, maar denk dat het het project van een kritische linkerflank in de partij vooruit 
helpt. 
 
Ik ben dus Emil Jacobs, 35 jaar, werk bij FNV (ook kaderlid, was tot vorig jaar gekozen voor 
sectorraad Diensten), en al jaren kaderlid voor de Socialistische Partij waarbij ik onder meer 
afgelopen juni nog werd herkozen als voorzitter van de afdeling Sittard-Geleen voor een termijn 
van twee jaar. 
 
Ik ben in 2003 voor het eerst lid geworden van de SP en heb me in de jaren erop ontwikkeld tot 
communist. Eerst als lid van Offensief (tegenwoordig Socialistisch Alternatief), nu zou ik me 
eerder scharen achter een meer 'orthodoxe' strategie van het uitbouwen van een partijbeweging 
waarin onze klasse zich politiek manifesteert als collectief met haar eigen partij, een strijdbare 
vakbeweging, coöperaties, sociale verenigingen en media. Een daadwerkelijke massabeweging 
van honderdduizenden leden dat geduldig opbouwt naar een socialistisch alternatief op deze 
maatschappij. In deze vorm voel ik me verwant aan de ideeën van Communistisch Platform en 
verdedig ik al jaren een politiek in de partij dat inzet op een ander programma dan de huidige 
focus op deelname aan coalities. 
 
Daarbij horend verdedig ik ook de randvoorwaarden hiervoor en dat is een verbetering van onze 
democratische structuren. Zo verdedigde ik in februari en juni op de partijraad dat we 
vergaderingen van dit hoogste orgaan in de partij zouden streamen op SPnet, zodat alle leden 
kennis kunnen nemen van hetgeen daar wordt besproken en besloten en met welke 
argumenten. Ook verdedigde ik op het congres in 2019 de motie om het congres aan te wijzen 
als hoogste orgaan van de partij, zoals gebruikelijk in partijen van de arbeidersbeweging in de 
afgelopen 150 jaar. 
 
Deze kritische doch constructieve houding wordt evident niet gewaardeerd. Zoals je inmiddels 
hebt vernomen heb ik op woensdag 28 oktober een brief ontvangen dat ik ben geroyeerd uit de 
partij, vanwege vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch forum. 
Deze zijn, in een voor de leden onbekend besluit, door het partijbestuur 'aangemerkt' als 
politieke 'partij'. Dit is een rechtstreekse aanval op de basisvoorwaarden voor een functionerende 
democratie in de partij. Er wordt gesteld dat ik de partij schade zou hebben berokkend, bewijs, 
wederhoor of argumenten voor dit alles blijft echter vooralsnog uit. 
 
Het is in dit licht dat ik me kandidaat stel voor het Uitvoerend Comité. Juist nu heeft de partij 
nood aan een democratie van enige substantie. Hiervoor wil ik me hard maken, het gezicht naar 
buiten zijn, opdat we een partij opbouwen die daadwerkelijk een instrument kan zijn om ons 
statutaire doel van een socialistische maatschappij in Nederland, en elders, te verwezenlijken. 
 
Kameraadschappelijk, 
 
Emil Jacobs 
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Beste kameraden, 
 
Met deze mail wil ik me kandidaat stellen voor het secretariaat/uitvoerend comité van het 
Marxistisch Forum in de SP. 
 
Het Marxistisch Forum in de SP is een jonge poging om alle SP-leden die zich baseren op 
marxistisch gedachtengoed een podium te bieden waarin ze met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen om op die manier tot alternatieve voorstellen voor de partij te kunnen 
komen. 
 
Juist in een periode waarin de partij elke vorm van oppositie in de partij in de kiem  lijkt te 
willen smoren is het naar mijn mening noodzakelijk dat verschillende kameraden, met 
verschillende achtergrond en ervaring, zich kandidaat stellen voor het secretariaat van het 
Marxistisch Forum in de SP. Aan het motto van Henk Sneevliet - Berani Karena Benar - 
Dapper zijn omdat het goed is, kan ik op deze wijze invulling geven. 
 
Ik ben Michel Eggermont, ben 50 jaar oud en woon in Utrecht. Ik ben in mijn vroege 
middelbare schooltijd politiek actief geworden, zowel in de vakbeweging als politiek. Op mijn 
15e ben ik lid geworden van Rebel, actief in scholierenbeweging, studentenbeweging en als 
dienstplichtige actief in de soldatenvakbond VVDM. Sinds 1996 werk ik bij de Nederlandse 
Spoorwegen en actief binnen wat nu FNV Spoor heet. In 2005 ben ik lid geworden van de 
SP. Vanaf 2007 tot 2018 meerdere perioden in de gemeenteraad van Utrecht gezeten en 
sinds maart 2019 ben ik statenlid in de Provinciale staten van Utrecht. Binnen de SP ben ik 
altijd open geweest over mijn politiek en mijn politieke achtergrond. 
 
Ik hoop dat dit voldoende is voor mijn kandidaatstelling. 
 
Met kameraadschappelijke groet, 
 
Michel Eggermont 
 
 



Uitvoerend comité Marxist isch Forum – mijn motivatie 
Senad	Delic	

	

Beste	kameraden,	

	

Naar	aanleiding	van	de	mail	op	15	oktober	en	het	feit,	dat	het	belangrijker	dan	ooit	tevoren	
geworden	is	om	te	blijven	strijden	voor	een	democratische	en	transparante	partijcultuur,	maak	ik	
mijn	kandidatuur	voor	het	uitvoerend	comité	van	het	Marxistisch	Forum	bekend.	

Mijn	naam	is	Senad	Delic,	ik	ben	22	jaar	en	ik	ben	geboren	in	Graz	(Oostenrijk).	Ik	woon	sinds	oktober	
2017	in	Nederland,	sinds	herfst	2019	ben	ik	actief	lid	zowel	bij	ROOD	Rotterdam	als	de	SP-afdeling.	

Ik	beschouw	de	Socialistische	Partij	als	een	belangrijk	politiek	toneel	voor	marxisten,	die	meer	in	de	
partij	zien	dan	maar	een	hopeloze	structuur	met	bureaucraten	aan	de	top	en	meelopers	aan	de	
onderkant.	

	
	
Wij	dienen	een	partij	te	zijn...		

...	die	de	arbeidersklasse	en	haar	belangen	vertegenwoordigt	door	hecht	met	de	vakbond	te	werken	
en	slappe	concessies	niet	te	accepteren.	
...	die	open	discussie	verwelkomt	en	het	gesprek	aangaat	in	plaats	van	“undesirables”	te	benoemen	
die	geroyeerd	moeten	worden.	
...	die	in	haar	overtuigingen,	analyses	en	democratiebegrip	door	en	door	socialistisch	is.	

	

Onderaan	zal	ik	meningen	en	standpunten	beschrijven,	om	mijn	politieke	visie	aan	de	deelnemers	
van	het	Marxistisch	Forum	zo	duidelijk	mogelijk	te	maken.	Aan	het	einde	vertel	ik	iets	over	mijn	
geschiedenis	met	betrekking	tot	verenigings-/organisatiewerk.	

	

Standpunten 
	

Internationalisme 
	

“Socialisme	in	één	land”	is	in	mijn	ogen	kennelijk	een	gefaald	project	en	in	de	geschiedenis	hebben	
wij	meerdere	voorbeelden	hiervan	gezien	–	specifiek	bedoel	ik	hiermee	de	SU	en	de	DDR,	onder	
andere.	

Nationalisme/Isolationisme	gaan	voor	mij	niet	gepaard	met	een	socialistische	samenleving.	Er	moet	
gewerkt	worden	aan	een	basis	voor	internationalistisch	beleid.	Daarom	moeten	wij	als	socialisten	
overwegen	om	de	Europese	Unie	in	haar	structuur	te	democratiseren	en	te	veranderen,	in	plaats	van	
het	neoliberale	karakter	te	houden	of	de	EU	te	verlaten.	
Een	federatie	van	socialistische	staten	in	plaats	van	een	“United	States	of	Europe”.	
	



In	de	praktijk	en	onder	de	momentele	omstandigheden	kan	internationalisme	worden	bereikt	door	
connecties	met	marxistische/linkse	organisaties	in	andere	Europese	landen	na	te	streven.	Door	het	
organiseren	van	internationale	housing-conferenties	of	scholingen	kunnen	arbeiders	in	heel	Europa	
met	elkaar	in	contact	komen	en	sparren.	Het	klassebewustzijn	zou	stijgen	omdat	proletariërs	meer	
over	elkaar’s	materiële	omstandigheden	komen	te	weten,	ideologische	kennis	en	partijervaring	
kunnen	uitwisselen.	

	

Transparantie 
	

Betrokken	zijn	kan	het	best	als	je	geïnformeerd	bent.	Organisatiehandelingen	en	structuren	moeten	
daarom	naar	mijn	mening	transparant	worden	gehandhaafd.	De	deelnemers	moeten	de	mogelijkheid	
hebben	om	al	het	politieke	gebeuren	binnen	een	organisatie	na	te	kunnen	kijken	en	op	basis	daarvan	
een	mening	–	en	uiteindelijk	een	inbreng	-	te	vormen.	

Daarom	vind	ik	persoonlijk	zowel	de	transparante	handhaving	van	notulen	belangrijk,	als	de	
mogelijkheid	van	democratische	herroeping	van	niet-functionerende	comitéleden.	Er	moet	geen	
ruimte	ontstaan	voor	bureaucratische	machtstructuren	waar	besluiten	achter	gesloten	deuren	door	
weinige	mensen	worden	genomen.	

De	arbeidersklasse	heeft	het	laatste	woord.	

	

Vakbondsstrategie 
	

In	de	afgelopen	jaren	zijn	meer	dan	46.000	mensen	lidaf	gegaan	bij	de	FNV.	Ik	betreur	deze	
ontwikkeling.	

Wij	zien	regelmatig	hoe	het	kapitalisme	in	Nederland	zijn	meest	onmenselijke	en	inperkende	vormen	
laat	zien:	stijging	van	huren	terwijl	het	minimumloon	gelijk	blijft,	massale	uitbuiting	van	jongeren	
door	middel	van	het	jeugdminimumloon,	bailouts	voor	grote	bedrijven	ten	koste	van	sectoren	zoals	
het	onderwijs.	

Daarom	hecht	ik	waarde	aan	een	sterke,	socialistische	vakbondsstrategie	die	groter	is	dan	maar	
lokaal	actionisme	en	agitatie-posts	op	Facebook	–	coherente	scholingen	zouden	plaats	moeten	
vinden,	die	simpele	maar	belangrijke	vragen	beantwoorden.	Je	zou	verbaasd	zijn	hoeveel	mensen	
simpelweg	niet	weten,	dat	wij	een	aantaal	vanzelfsprekende	privileges	tegenwoordig	aan	krachtige	
vakbewegingen	te	danken	hebben.	

Om	het	begrip	van	vakbonden	onder	de	arbeidersklasse	te	verbeteren	en	ervan	een	vast	
gespreksonderwerp	te	maken,	moeten	eerst	simpele	vragen	worden	gesteld	en	bediscussieerd.	
Wat	is	een	vakbond?	Wat	maakt	een	vakbond	allemaal	mogelijk?	Wat	hebben	vakbonden	destijds	
bereikt?	Wat	is	het	voordeel	van	een	lidmaatschap?	

Zodra	een	arbeider	dat	weet,	is	er	ook	een	kans	dat	zijn	klassenbewustzijn	zal	groeien.	

	

	  



Een geschiedenis van mijn verenigingswerk 
	

Mijn	eerste	positie	binnen	een	vereniging	was	nog	in	Oostenrijk.	Toen	was	ik	notulist	voor	de	
literatuurorganisatie	“PluS”,	die	vooral	poetry-slams	en	leesevenementen	hield.	

Herfst	2018	werd	ik	lid	bij	O.J.V	de	Koornbeurs.	Sinds	begin	2019	ben	ik	daar	voorzitter	van	de	
redactie,	waar	ik	vergaderingen	organiseer	en	in	democratische	samenwerking	met	de	rest	van	de	
leden	het	beleid	van	onze	commissie	uitvoer.	De	redactie	is	verantwoordelijk	voor	het	publiceren	van	
een	wekelijkse	onlinekrant,	het	produceren	van	verenigingsinterne	filmpjes	en	het	beheren	van	
foto’s.	

Ik	ben	sinds	herfst	2019	actief	voor	ROOD	Rotterdam/de	SP-afdeling	Rotterdam	en	lever	sindsdien	
een	actieve	bijdrage	aan	de	strijd	voor	socialisme	en	gelijkheid.	Door	het	regelmatige	bijwonen	van	
overleggen,	evenementen	en	kaderdagen	kon	ik	veel	kennis	over	de	partijcultuur	winnen	en	een	
politieke	organisatie	van	binnen	verkennen.	

Sinds	oktober	2020	maak	ik	deel	uit	van	het	actiecomité	van	de	Rotterdamse	“Niet	Mijn	Schuld”-tak,	
een	landelijke	actie	van	de	FNV	tegen	het	huidige	leenstelsel.	

	

Conclusie 
	

Het	Marxistisch	Forum	heeft	een	belangrijke	functie	binnen	de	klassenstrijd	in	Nederland.	

De	eerste	bijeenkomst	kon	ongeveer	60	deelnemers	voor	zich	winnen.	Dat	zijn	al	60	deelnemers	die	
de	bureaucratische	en	geheimzinnige	cultuur	van	het	SP-partijbestuur	zat	zijn.	Als	wij	dan	nog	
recente	gebeurtenissen	beschouwen,	zien	wij	een	strijdbare	trend	in	aantocht:	het	royement	van	vijf	
SP-leden	vanwege	vermeende	verbindingen	met	het	Communistisch	Platform	of	het	Marxistisch	
Forum	triggerde	de	onlinepetitie“SP	tegen	de	heksenjacht”,	die	300	ondertekeningen	mocht	
ontvangen.	

Bewegingen	zoals	dit	geven	mij	als	marxist	hoop	dat	er	een	arbeidersklasse	is	die	niet	wegkijkt.	Er	zijn	
nog	kameraden,	die	solidariteit	tonen.	Er	zijn	kameraden,	die	onrecht	aankaarten	en	veroordelen.	Er	
zijn	kameraden,	die	bereid	zijn	om	willekeur	en	bureaucratie	te	bestrijden.	

Deze	trend	moeten	we	als	Marxistisch	Forum	voortzetten	en	ik	zou	me	vereerd	voelen	om	als	deel	
van	het	uitvoerend	comité	een	bijdrage	te	mogen	leveren.	

	

Kameraadschappelijk,	

Senad	Delic	



<Mail CP aan leden partijbestuur> 
 
Van: Mathias Marin <mathias.marin@communisme.nu> 
Datum: zaterdag 22 augustus 2020 om 19:49 
Aan:  
Onderwerp: Communistisch Platform 

Beste <*>, 

Ik mail je naar aanleiding van de bestuursvergadering van vrijdag 3 juli. Ik heb vernomen dat 
tijdens deze vergadering het Communistisch Platform is bestempeld tot een politieke partij, en dat 
op basis van deze beslissing de leden van CP voor de keuze gesteld zullen worden om ofwel het 
lidmaatschap van CP ofwel van de SP op te zeggen. 

Over dit besluit is helaas nog helemaal niets richting Communistisch Platform gecommuniceerd, 
dus ik moet afgaan op geruchten over hoe deze stemming precies heeft plaatsgevonden, en op 
basis van welke informatie. Graag zou ik hier meer over willen weten, en dit is dan ook de directe 
aanleiding voor deze mail. 

Ik zou ook graag meteen van de gelegenheid gebruik willen maken om het Communistisch Platform 
voor te stellen, zodat hopelijk toekomstige besluiten in het partijbestuur genomen kunnen worden 
op basis van een completer beeld. 

Communistisch Platform is een politieke organisatie die in 2014 is opgericht met het doel om een 
politiek kompas te zijn binnen links. Via publicaties, scholingen en debat proberen wij mensen 
bekend te maken met het marxisme, en dragen wij ideeën en strategieën aan die naar onze 
mening kunnen bijdragen aan het opbouwen van de arbeidersbeweging. 

Dat communisme moet niet zozeer opgevat worden als een nostalgisch terugkijken naar de Sovjet-
Unie of de Volksrepubliek China. Deze staten beschouwen wij vanwege het gebrek aan democratie 
juist als anti-communistisch. Ons grote voorbeeld is niet zozeer enige socialistische heilstaat in het 
verleden, maar de enorme geschiedenis van de arbeidersbeweging, bijvoorbeeld zoals deze was 
vóór de eerste wereldoorlog: een beweging gekenmerkt door een veelheid van organisaties, 
publicaties en activiteiten voor en door arbeiders, met als ideologische spin in het midden de 
socialistische partijen. 

Communistisch Platform is expliciet géén partij. Wij doen op geen enkele plek mee aan 
verkiezingen, en hebben ook niet de pretenties om dat te gaan doen. Communistisch Platform 
moet eerder gezien worden als een pressiegroep. Wij streven naar een partij die de 
arbeidersbeweging weet te verenigen achter een revolutionair socialistisch programma voor de 
machtsovername door de arbeidersklasse. Dat wil niet zeggen dat binnen zo’n partij maar één 
mening mag bestaan, zelfs niet als die mening de onze is. Dit moet juist een partij zijn waar een 
veelheid van linkse stromingen zich vertegenwoordigd voelen, en waarbinnen zij de discussie 
kunnen aangaan over de te voeren strategie. In Nederland is de SP de grootste partij die in haar 
beginselen daadwerkelijk nog antikapitalistische standpunten aanhangt, en waarin de grootste 
hoeveelheid socialisten verenigd zijn. Om deze reden zijn ook leden van het Communistisch 
Platform actief binnen de SP. De standpunten en voorstellen die wij aandragen, zoals te lezen is in 
onze artikelen en in ons voorstelprogramma, zijn in lijn met de hoofdtaken van de SP (het 
formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde, en het aandragen van en 
strijd voeren voor het verwerkelijken van alternatieven voor de korte en langere termijn). Dat wij 
binnen de SP werken, en onszelf niet buiten de SP plaatsen, ondanks onze meningsverschillen met 
de huidige koers, doen wij omdat we sektarisme afwijzen. Een meningsverschil zou niet een reden 
moeten zijn voor socialisten om ons in verschillende sektarische partijen op te splitsen. Wij moeten 
juist, zoals is geformuleerd in de hoofdtaken van de SP, ‘het gesprek en de samenwerking aangaan 
met iedereen die wil en durft te denken over een betere wereld.’ 

Helaas ontbreekt het in de SP aan een degelijke discussiecultuur. De mogelijkheden om gehoord te 
worden zijn maar beperkt, via enkele minuten inbreng op conferenties, congressen en partijraden 
per afdeling, en met maar weinig mogelijkheden om je buiten deze structuren te organiseren. 
Daarnaast is het onduidelijk wat er precies met kritische inbreng gedaan wordt, omdat het 



partijbestuur geen verantwoording hoeft af te leggen over haar handelen. Om deze redenen doen 
wij als organisatie al enkele jaren voorstellen om dit aspect van de SP te verbeteren, door 
bijvoorbeeld voor te stellen dat bestuursnotulen openbaar moeten worden, en dat onze 
partijbladen opengesteld moeten worden voor kritische bijdragen van leden. Dit zijn voorstellen die 
gelukkig steeds meer worden opgepikt door andere SP-leden, met name binnen ROOD. 

Dit heeft eraan bijgedragen dat op de afgelopen ROOD-ALV een aantal kritische moties, die CP 
gesteund heeft, in stemming gebracht zijn en het ook hebben gehaald. Kennelijk zijn hier een 
aantal mensen zo van geschrokken dat op het eerstvolgende partijbestuursoverleg CP ter sprake is 
gekomen en ongewenst is verklaard. Omdat het hebben van een andere mening statutair niet 
verboden is, is CP daar bestempeld als politieke partij, zodat er statutaire mogelijkheden zijn om 
over te gaan op royering. Het moge duidelijk zijn dat ik deze gang van zaken zorgwekkend vind. 

Nu ik hopelijk wat duidelijkheid heb gegeven over Communistisch Platform, hoop ik dat jij op jouw 
beurt duidelijkheid wil geven over de gang van zaken. Ik heb daarom de volgende vragen: 

1. Op basis van welke informatie is Communistisch Platform bestempeld tot politieke partij? 
2. Klopt deze informatie met het beeld dat ik hierboven schets? 
3. Op welke manier hadden leden en sympathisanten van Communistisch Platform kritiek 

kunnen uiten zonder een royement te riskeren? 
4. Wat voor vervolgstappen zullen nu ondernomen worden? 
5. Kan jij je vinden in deze gang van zaken? 
6. Tot dusver zijn voor zover ik weet enkel mensen in loondienst van de partij ingelicht over 

de houding richting CP. Wanneer wordt de rest van de partij hierover geïnformeerd? 
7. Op welke gronden zal iemand aangewezen worden als CP lid? 
8. Ben je bereid je uit te spreken tegen deze heksenjacht tegen kritische SP’ers? 

Zoals eerder gezegd zijn er binnen de partij steeds meer mensen die zich (deels) in onze 
standpunten kunnen vinden, en dit ook uitspreken. Dit zijn zeker niet alleen leden van 
Communistisch Platform. Veel van deze mensen kennen wij niet eens. Ik ben bang dat deze 
mensen nu beschuldigd gaan worden van CP-lidmaatschap en op die manier onder druk gezet 
zullen worden om niet langer uit te komen voor hun standpunten. De angstcultuur die hiermee 
opgebouwd wordt kan de SP op lange termijn alleen maar schaden. 

Ik hoop snel van je te horen. 

Met kameraadschappelijke groet, 
Namens het Communistisch Platform, 
Mathias Marin 

 
 
Van: <mathias.marin@communisme.nu> 
Datum: donderdag 3 september 2020 om 19:08 
Aan: Arnout Hoekstra <ahoekstra@sp.nl> 
Onderwerp: Re: Communistisch Platform 
  
Beste Arnout, 
 
Bedankt voor je reactie, en excuses voor het late reageren van mijn kant. 
 
We hebben onderling besproken of we een telefoongesprek zien zitten, en hebben uiteindelijk 
besloten dat dit niet in ons belang is. Uitspraken van het partijbestuur hebben wij graag zwart op wit, 
het liefst openbaar. Ondertussen is het alweer 2 maanden geleden dat jullie CP tot een politieke 
partij hebben verklaard, en daar is nog steeds niets officieel over gecommuniceerd. Als er dus 
verdere toelichting is over het besluit van het partijbestuur, dan zien we graag dat dit gewoon 

Arnout Hoekstra



gecommuniceerd wordt naar de hele partij samen met het originele besluit, en niet dat het in de 
achterkamertjes blijft. 
 
Ik weet dat er wordt gewerkt aan een lijst van mogelijke CP-leden, ter voorbereiding op een 
toekomstig royement. Wij zijn in feite in het geheim al veroordeeld. Omdat wij onze artikelen echter 
onder pseudoniemen schrijven, hebben wij dit jullie niet makkelijk gemaakt. Ook 'Mathias Marin' is 
uiteraard een pseudoniem. De vraag om een telefoongesprek zie ik dan ook deels als een poging om 
te achterhalen wie er achter Communistisch Platform zit. Ik zal niet meewerken aan m'n eigen 
royement. 
 
Graag hoor ik wat jullie besproken hebben in het bestuur, het liefst in de vorm van notulen die 
duidelijk maken wat de verschillende standpunten zijn geweest van verschillende bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mathias Marin 
 
Arnout Hoekstra schreef op 2020-08-25 13:47: 
  
Beste Mathias, 
  
Dank voor je mail aan de leden van het partijbestuur. 
Het partijbestuur komt 4 september bijeen, ik zal je mail toevoegen aan de ingekomen stukken. 
  
Onze partijvoorzitter Jannie Visscher zou graag telefonisch contact willen hebben om dit toe te 
lichten. 
Zou je mij jouw telefoonnummer kunnen doorgeven? 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Arnout Hoekstra 
Algemeen secretaris SP 
 

Arnout Hoekstra



Deel 2 – Onmiddellijke eisen

Het kapitalisme creëert de noodzaak voor arbeiders om zich continu te verzetten tegen hun

uitbuiting. Zelfs zonder politieke leiding door socialisten zal de klassenstrijd zich voordoen,

hetzij op een lager politiek niveau. Om echter zichzelf te bevrijden moeten arbeiders strijden

voor een positief antwoord op alle sociale tegenstellingen, in de eerste plaats door de strijd om

democratie te winnen.

Onder het kapitalisme laat democratie twee gezichten zien. Er is een vorm van misleiding waar

de massa’s voor de gek worden gehouden om te denken dat ze de macht hebben in de

maatschappij, wat haar uitbuiting vereenvoudigd voor de elite. Daarnaast is er een heel gedeelte

in de maatschappij waar de markt en kapitalisten alleenrecht hebben; de economie.  Aan de

andere kant is er een proces om democratie continu te vernieuwen, een substantiële inhoud te

geven. Dit kan enkel daadwerkelijk worden bereikt wanneer de werkende klasse de leiding

neemt in de strijd om elk aspect van onze maatschappij te beheren door het volk.

Daarom zetten socialisten democratie niet tegenover socialisme. Democratie is veel meer dan

eens per vier of vijf jaar mogen stemmen. Democratie is de heerschappij van het volk, door het

volk, voor het volk. Om dat mogelijk te maken moeten we elke juridische, structurele en

sociaaleconomische beperkingen of vervormingen opheffen en tegengaan.

2.1 – Het winnen van de strijd voor
democratie
Wij staan voor republikeinse democratie:

Wij staan voor collectief bestuur en verkozen of uitgelote vertegenwoordiging. Onverkozen

vertegenwoordiging is met dit principe niet compatibel; wij streven hierom naar de

afschaFng van het koningshuis, de commissaris van de koning, de burgemeester, etc.

AfschaFng van de Eerste Kamer met haar getrapte verkiezingen, die enkel dient als

conservatieve rem op sociale verandering.

Salaris van alle voltijds vertegenwoordigers op het niveau van het loon van een gemiddelde

geschoolde arbeider.

Jaarlijkse verkiezingen en, waar mogelijk, loting elementen om de oligarchische aspecten

van verkiezingen te beperken.

Tegen presidentiële structuren waar van bovenaf wordt gedirigeerd, voor de directe

verkiezing of loting van elke verantwoordelijke of groep van verantwoordelijken.

Ontmantel de AIVD, MIVD en alle andere elementen van het geheime staatsapparaat.

Voor lokale democratie. Voor het zoveel mogelijk lokaal – op wijk, plaats, gemeente en

provinciaal niveau – uitvoeren met adequate middelen van diensten, planning, belastingen

en handhaving.

2.2 – Vrijheid van informatie
Kennis is macht. De Nederlandse staat heeft zich altijd gehuld in geheimzinnigheid,

bureaucratische regels en onbegrijpelijke ambtelijke taal. Echte klassenbelangen worden

daarmee weggehouden van normale arbeiders. Tegelijkertijd is er een nauwe band tussen de

overheid en de eigenaars en beheerders van de massamedia. De pers, radio, televisie en internet

zijn in grote mate gemonopoliseerd en dienen niet enkel als een manier om grote winsten te

maken, maar ook als platform om continu pro-kapitalistische waarden te verspreiden.

De werkende klasse heeft openheid nodig in de overheid, economie, wetenschap en cultuur, wil

het zelf de maatschappij gaan beheren.

Schaf het staatsgeheim af. Publieke toegang tot alle overheidsbestanden,

kabinetsrapporten, diplomatieke overeenkomsten, belastingdeals, etc.

Democratiseer de publieke omroepen. Het management ervan zou verkozen moeten

worden. Voor de vrij communicatie van ideeën en tegen elke vorm van censuur.

Een einde aan auteursrecht en andere zogenaamde intellectuele eigendomsrechten.

Ongelimiteerde vrijheid op het internet zou moeten worden gezien als integraal onderdeel

van de vrijheid op informatie. Tegen elke vorm van het massaal in de gaten houden van de

bevolking, door de staat of bedrijfsleven.

2.3 – Europa
Socialisten keren zich tegen elke eis voor een terugtrekking uit de Europese Unie. Tegelijkertijd

verzetten we ons tegen het EU van de commissarissen, de corruptie en het kapitaal. Nu dat

echter de politieke, bureaucratische en economische elite een realiteit hebben geschapen van

een confederale EU, moet de arbeidersklasse deze continentale semi-staat nemen als

beginpunt, niet terugtrekken binnen de nauwe grenzen van de nationale staat.

De lidstaten van de EU hebben een zekere overeenkomstigheid door geograTe, cultuur,

geschiedenis, economie en politiek. De EU is geen keizerrijk dat bijeen wordt gehouden door

geweld, noch is het louter een handelsblok. Het kapitalisme is nog niet in staat gebleken om dat

uit te voeren wat een objectieve noodzaak is geworden, de volledige eenheid van Europa.

Voor de werkende klasse noodzaakt dit de organisatie op het niveau van de EU: Campagnes,

vakbonden, coöperatieven en een Socialistische Partij van de Europese Unie zijn noodzakelijk

voor de strijd voor betere lonen en arbeidsomstandigheden, voor de strijd voor extreme

democratie en voor een politiek alternatief. Socialisten willen geen semi-democratisch,

confederale EU, maar een verenigd Europa onder heerschappij van de werkende klasse.

Versterk en democratiseer het Europees Parlement: schaf de Europese Commissie en de

Raad van Ministers af, houd jaarlijkse verkiezingen, voor volledige parlementaire rechten,

enzovoort.

Voor een democratisch beheerde Europese Centrale Bank, nationaliseer alle banken in

Europa.

Voor een gemeenschappelijk belastingstelsel, een gemeenschappelijk sociaal beleid en

een gemeenschappelijk economisch beleid. Eén Europees minimumloon. Maak van de

nationale schulden een Europese gemeenschappelijke staatsschuld. Streep interne

Europese schulden tegen elkaar af. Annuleren van de oneigenlijke schuld.

Beëindig het huidige subsidiesysteem voor landbouw. Zet in op een landbouwbeleid dat

voorziet in menselijke behoefte, niet winstmaximalisatie, en in lijn is met een duurzaam

evenwicht met de natuur.

Naar onverdeelde Europese eenheid, naar een Europese Democratische Republiek.

2.4 – Internationale betrekkingen
Uiteraard zal deze politieke macht van de werkende klasse een aantrekkingskracht uitoefenen

voor de uitgebuite volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Een Europese Democratische

Republiek zou in staat zijn bedreigingen van zich af te slaan en zou snel de vlam van universele

menselijke vrijheid doen laten overslaan naar de rest van de wereld.

Nederland is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Het heeft belang bij con]ict in de

wereld. De strijd tegen het militarisme kan echter niet los worden gezien van de strijd tegen het

winstsysteem als geheel.

Socialisten zijn tegen elke imperialistische oorlog, militaire bondgenootschappen en

bezettingen. We verzetten ons ook tegen nucleaire, biologische en andere

massavernietigingswapens gezien hun inherente onmenselijke karakter.

Vrede kan niet komen van instituten als de Verenigde Naties – een samenraapsel van uitbuiters

en moordenaars. Het is de taak van socialisten om de breed gedragen behoefte aan vrede te

koppelen aan de noodzaak van revolutie. Enkel door het ontwapenen van de kapitalistische

klasse en door de overwinning van het internationale socialisme kan het gevaar van oorlog voor

eens en altijd worden bezworen.

Wij staan voor vreedzame verandering, maar we zijn geen paciTsten. Overal staan we aan de

kant van de arbeidersklasse in de oorlogen, bovenal revolutionaire burgeroorlogen voor

socialisme. Maar bij imperialistische oorlogen hebben wij niks te winnen, en alles te verliezen.

Wij zullen daarom streven naar het ontmaskeren van de voorbereidingen op oorlog door de

gevestigde elite, de leugens van de sociaal-imperialisten en de illusies die worden gevoed door

sociaal-imperialisme.

Voor een ontmanteling van de NAVO en andere militaire samenwerkingsverbanden.

Voor een uitreding uit de VN, voor een wereldwijde arbeidersbeweging die de humanitaire

taken democratisch op zich neemt.

Ontmantel alle nucleaire, biologische en andere massavernietigingswapens.

Ontmantel het militair-industrieel complex.

2.5 – Belastingen
Socialisten staan voor transparante staat. Directe belastingen hebben daarom de voorkeur

boven indirecte. Waar indirecte belastingen niet zijn te vermijden, zijn we voor progressieve

belastingen en tegen regressieve.

Schaf de BTW af. Het verdwijnen van deze indirecte, regressieve belasting moet worden

opgevangen door progressieve belastingen op inkomen en, belangrijker, hoge vermogens

en winst.

Beëindig het beleid van belastingparadijzen. Een internationaal belastingstelsel, om te

beginnen in geheel Europa, stopt de vlucht van kapitaal naar het goedkoopste land.

Beëindig speciale belastingregelingen voor grootkapitaal. Maak de gehele werking van het

belastingstelsel volledig openbaar en begrijpelijk voor iedereen.

2.6 – Milieu
Ons doel is niet enkel het stoppen van de massale vernietiging van de natuur en behouden wat

we nog hebben, maar ook het herstellen en verbeteren van de rijkdom van de natuur, waar dit

mogelijk is.

Tegen het vernietigende, verspillende en vervuilende karakter van kapitaal eisen wij:

Gratis toegankelijk openbaar vervoer. Nationaliseer het landgoed. Belast vervuilers.

Minimaliseer de uitstoot van broeikasgassen naar zo dicht mogelijk bij 0%.

Duurzame ontwikkeling. Voor het herstellen van een nauwe verbinding tussen stad en

platteland, landbouw en industrie en een omkering van de trend om de bevolking te

concentreren in de randstad. Werk en huiselijk leven moeten dichter bij elkaar komen.

Betonnen jungles, verstedelijking, megastallen en ongeremde industriële landbouw zijn

diepgaand vervreemdend en inhumaan. Steden zouden vol moeten staan met bomen,

daktuinen, groene muren, volkstuinen, wildparken en kleine boerderijen.

Kustgebieden moeten grote afgeschermde delen hebben waar geen visserij mag

plaatsvinden. Doel moet zijn het volledige herstel van het zeeleven en daarmee een

duurzame visserij.

Waar mogelijk moeten er weer bossen komen, natuurlijke overstromingsgebieden,

moerassen, vennen en heidegebieden. Ook moet er ingezet worden op de herintroductie

van inheemse planten en diersoorten.

2.7 – Arbeidsomstandigheden en loon
arbeiders
Socialisten beginnen daar waar de behoeften van arbeiders zijn, niet naar het kapitalisme zich

kan veroorloven. Wij eisen daarom:

Een maximum van een vijfdaagse werkweek met een maximum van zeven uur per

werkdag. Voor gevaarlijk en veeleisend werk geldt een vierdaagse werkweek van zes uur

per dag. De werkdag moet betaalde rustperiodes kennen van niet minder dag twee uur.

Een ononderbroken wekelijke rustperiode van niet minder dan 65 uur.

Gelijk loon voor gelijk werk.

AfschaFng van overwerk in haar huidige vorm. In noodgevallen en andere zulk

eventualiteiten moet overwerk vrijwillig zijn, enkel voor korte perioden en met dubbel loon.

Een minimum nettoloon moet worden vastgesteld op het niveau dat een volwassene en

een kind er een goed leven van kunnen leiden, waar men materieel en cultureel mee deel

kan nemen aan de maatschappij. Alle uitkeringen, pensioenen en studententoelages

moeten op het niveau zijn van dit minimumloon.

Een minimum van zes weken betaald verlof per jaar en betaald vrij tijdens publieke

feestdagen. In sectoren die niet kunnen sluiten tijdens feestdagen, zoals de hulpdiensten,

geldt dubbel loon.

Alle volksverzekeringen dienen volledig te worden betaald door kapitalisten en de overheid.

Een beroepsopleiding dient verplicht te worden bekostigd door alle werkgevers aan

werknemers.

Kinderarbeid dient illegaal te zijn. Voor jongeren tussen 14 en 16 dient de werkweek

beperkt te zijn tot vijf dagen in de week en twee uur per dag. Jeugdloon dient te worden

afgeschaft, vanaf het moment dat je werkt dien je een volledig loon te krijgen.

Iedere arbeiders dient het recht te hebben lid te worden van de vakbond en om te staken.

2.8 – Migrantenarbeiders, racisme en
xenofobie
Veel arbeiders in Nederland hebben een achtergrond elders in de wereld. Migratie is vaak het

resultaat van armoede, gebrek aan mogelijkheden, oorlog of achtervolging. Kapitaal gaat zonder

barrières over heel de wereld. Socialisten zijn principieel voor de vrije beweging van mensen en

tegen elke maatregel die voorkomt dat mensen landen kunnen binnengaan of verlaten.

Tegelijkertijd willen we een einde aan armoede, het gebrek aan mogelijkheden, oorlog en

achtervolging, overal in de wereld.

De kapitalisten gebruiken migrantenarbeiders, zeker illegalen, als de meest makkelijke prooi om

uit te buiten. Dit wordt verzekerd door immigratie wetgeving, het gebrek aan veiligheid en politie

invallen, detentiecentra en deportaties.

De staat heeft nu een oFciële ideologie van anti-racisme. Natuurlijk bestaat institutioneel

racisme en xenofobie nog altijd en ook nationaal chauvinisme die de interesses van het

Nederlandse kapitaal boven dat van anderen zet en daarmee arbeider tegen arbeider probeert

op te zetten.

Migrantenarbeiders zijn niet het probleem, dat zijn de kapitalisten die arbeiders gebruiken om de

concurrentie op te drijven. Elke vorm van immigratiecontrole is direct in het belang van onze

uitbuiters. Het geeft de staat het recht om te beslissen wie wel en geen toegang mag hebben

tot Nederland. Wij sporen actief aan om de organisatiegraad van de vakbeweging onder

migrantenarbeiders te verhogen. Het is in het belang van alle arbeiders dat migrantenarbeiders

en etnische minderheden integraal onderdeel worden van de maatschappij. Integratie is

progressief zolang het niet is gebaseerd op dwang. Om integratie aan te moedigen en daarmee

de eenheid van de arbeidersklasse te versterken, stellen wij:

Het recht om in de eigen taal te spreken en onderwezen te worden. Het recht van

correspondentie met de overheid in de eigen taal.

Het recht om Nederlands te leren voor alle migrantenarbeiders en hun families.

Werkgevers dienen zorg te dragen voor taalcursussen.

Tegen “Fort Europa”. Voor de vrije migratie van iedereen in en uit de EU. Het recht op

volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten voor alle

migrantenarbeiders die langer in het land verblijven dan zes maanden.

Strijd tegen alle discriminatie gebaseerd op etniciteit of cultuur door de overheid of private

partijen.

2.9 – Werkloosheid
Werkloosheid is een integraal onderdeel van het kapitalisme. In tijden van recessie en crisis

worden massa’s mensen op straat gezet omdat ze niet winstgevend kunnen worden uitgebuit.

Altijd is werkloosheid een geschikt middel voor kapitaal om de arbeidersklasse collectief te

disciplineren en om uitbuiting te maximaliseren. Volledige werkgelegenheid, hetzij als gevolg

van regeringsbeleid of in perioden van uitzonderlijke economische groei, versterkt het

zelfvertrouwen van de werkenden, wat leidt tot hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.

Permanente volledige werkgelegenheid is niet verenigbaar met het voortbestaan van het

kapitalisme. De kapitalistische klasse en haar staat zullen alles in het werk stellen om het

reserveleger aan werklozen te herstellen om zo de strijdbaarheid van de georganiseerde

arbeidersbeweging te ondermijnen.

Onderhouden op minimaal levensonderhoud vormen de werklozen een gemarginaliseerd deel

van de bevolking. Een tendens die in stand wordt gehouden en wordt verdiept door criminaliteit,

achterstanden in onderwijs en schulden. De enige manier om een einde te maken aan

werkloosheid is door een einde te maken aan het systeem dat het veroorzaakt en nodig heeft.

Als onderdeel van de arbeidersklasse dienen de werklozen zo volledig mogelijk te worden

geïntegreerd in de arbeidersbeweging. Ze moeten worden omgevormd in een reserveleger voor

de revolutie door te eisen dat:

Al het werk minimaal moet worden verricht op het niveau van het minimumloon, of dat de

uitkering op datzelfde niveau gehandhaafd blijft.

Tegen de criminalisering van de uitkeringsgerechtigden. Uitkering is een recht, geen

privilege.

Goedkope arbeidstrajecten en dwangarbeid in ruil voor uitkering moeten worden

vervangen door echte training en scholingstrajecten, dit onder vakbondstoezicht.

De werkloze moet het recht hebben om volledig vakbondslid te zijn, met dezelfde rechten

als leden met werk.

Organisaties van uitkeringsgerechtigden dienen integraal onderdeel te zijn van de

vakbeweging. De vakbeweging moet een verbond van werkenden en werklozen worden.

2.10 – Nationalisatie
De historische taak van de arbeidersklasse is om de gigantische transnationale bedrijven

volledig te socialiseren. Programma’s om zulke bedrijven te nationaliseren bereiken enkel dat

deze worden opgesplitst in ineFciënte nationale eenheden. Geredeneerd vanuit de

wereldrevolutie zijn programmatische eisen tot nationalisatie daarom objectief reactionair. Ons

vertrekpunt is de hoogste ontwikkelingsgraad van het kapitalisme. Geglobaliseerde productie

behoeft geglobaliseerde sociale controle en beheer.

Socialisten verzetten zich tegen de illusie dat nationalisatie op welke manier dan ook gelijk staat

met socialisme. Er is niets inherent progressief of socialistisch aan genationaliseerde

industrieën.

Echter, speciTeke nationalisaties kunnen wel in het belang zijn van de arbeidersklasse. Wij

roepen op voor de nationalisatie van het land, de Tnanciële sector, infrastructuur zoals het

openbaar vervoer en gas, water en licht.

Geconfronteerd met de dreiging van sluiting, massa-ontslag en kapitaalvlucht, eisen wij:

Geen ontslagen. Nationaliseer bedreigde arbeidsplaatsen of industrieën onder

arbeiderscontrole en -beheer.

Compensatie richting voormalige eigenaars enkel op basis van bewezen behoefte.

Er kunnen geen bedrijfsgeheimen zijn voor arbeiders. Open alle boeken en databanken

voor inspectie door specialisten die zijn aangesteld door en verantwoordelijk zijn aan de

arbeiders.

2.11 – Huisvesting
Socialisten zien huisvesting als een basisrecht. Daarom eisen we:

Een grootschalige herinvestering in sociale huisvesting. Aan de nieuwe woningnood dient

een einde te komen.

Sociale huisvesting dient van hoge kwaliteit te zijn, energiezuinig en met ruime

woonruimte. Waar toepasselijk moet er buiten plek zijn voor kinderen om te spelen, voor

jongeren om activiteiten te ontplooien en voor andere leeftijdsgroepen om samen te

komen.

Huisvesting dient te worden verdeeld op basis van behoefte met een huur op basis van

een symbolisch bedrag. Er moet sprake kunnen zijn van een levenslang woonverblijf.

Gemeenschappelijke woonverblijven, met gedeelde diensten, tuinen, zwembaden,

sportverblijven, etc. zouden onderdeel moeten zijn van het woonbestand.

Appartementencomplexen dienen democratisch te worden beheerd door de inwoners, in

samenspraak met de lokale autoriteiten en relevante vakbonden.

Architecten moeten de mogelijkheid krijgen om te innoveren en creatief te zijn. Maar het

ontwerp van alle nieuwbouwprojecten en renovaties van oudere woningen dient wel in

samenspraak te gaan met de toekomstige bewoners en bredere gemeenschap.

Een publieke woningvereniging dient zorg te dragen dat geplande doelen voor het bouwen

van huizen worden behaald en om permanente banen te verschaffen aan bouwvakkers en

deze te blijven scholen.

2.12 – Gezondheidszorg
Socialisten eisen een volledige, gratis toegankelijke en democratisch beheerde gezondheidszorg

die voldoet aan de behoeften van iedereen. Wij presenteren te volgende eisen:

Schaf het huidige verzekeringsstelsel af. Terug naar een centraal ziekenfonds, welke

progressief wordt geTnancierd.

Voor de hoogste kwaliteit in alle sectoren, inclusief tandheelkunde, oogheelkunde en

complementaire therapieën die wetenschappelijk zijn bewezen.

Voor een sterke focus op preventieve geneeskunde, met name op het gebied van beter en

gezonder voedsel.

Alle ziekenhuizen en gezondheidscentra dienen te worden beheerd door het personeel en

de gemeenschap die ze bedienen.

Voor lokale gezondheidszorg die een volledig pallet aan medische zorg bieden.

De farmaceutische industrie dient te worden genationaliseerd zodat medisch onderzoek

plaats kan vinden op basis van menselijke behoefte, niet voor het maken van winst.

2.13 – Vakbonden
Vakbonden beperken de concurrentie tussen arbeiders, waarmee dus een betere prijs voor

arbeidskracht kan worden bedongen. Vakbonden zijn dus een grote vooruitgang voor de

arbeidersklasse, waarmee miljoenen arbeiders kunnen worden georganiseerd in collectieve

actie tegen de werkgevers.

Van nature zijn vakbonden getekend door sectionalisme. Op zijn best is vakbondsbewustzijn in

staat om de omstandigheden van arbeiders te verbeteren binnen de grenzen van het

kapitalisme. In het ergste geval vervalt vakbondsbewustzijn in de belangen van kapitaal en

offert het de belangen van arbeiders op voor kapitalistische concurrentie en

winstmaximalisatie.

Socialisten streven openlijk om vakbonden om te vormen in scholen voor het communisme. Dit

doen we door altijd het belang van het geheel te verdedigen, te streven naar arbeiderseenheid

en door de actieve leden volledig te betrekken in het beleid.

Onderhandelen is een specialistische activiteit. Om deze reden heeft een vakbond altijd een laag

aan oFciële functionarissen nodig. Echter, door een gebrek aan democratische controle door en

verantwoording aan het lidmaatschap is deze laag verworden tot een conservatieve kaste. Deze

bureaucratie is meer geïnteresseerd in deals met bazen en het in stand houden van hun eigen

inkomen door leden te werven dan met de klassenstrijd. Als een laag die zich plaatst tussen

arbeid en kapitaal heeft het een materiële interesse om het loonsysteem in stand te houden.

Binnen de vakbeweging strijden socialisten tegen de bureaucratie door te eisen dat:

Vakbonden zich onafhankelijk dienen op te stellen ten opzichte van de staat of de

werkgevers.

Geen vakbondsvertegenwoordiger dient meer te verdienen dan de gemiddelde arbeider

van diezelfde bond.

Alle voltijds vakbondsvertegenwoordigers dienen te worden gekozen door het

lidmaatschap, dienen verantwoording eraan af te leggen en moeten direct door het

lidmaatschap af te zetten zijn.

Arbeiders zijn het beste af bij het steunen van vertegenwoordigers die strijden voor de

lange termijn belangen van de arbeidersklasse als geheel.

Alomvattende arbeidsraden op de werkvloer waar alle arbeiders, ongeacht hun werk,

ongeacht of ze vakbondslid zijn, zijn georganiseerd. Arbeidsraden moeten strijden om

invloed uit te oefenen over het aannemen en ontslaan van werknemers, productiviteit en

investeringen.

Een industrie, een vakbond. Industriële bonden zijn een vooruitgang ten opzichte van

vakbonden en zetten arbeiders in een sterkere positie om op te komen voor hun rechten.

Vanwege het internationale karakter van het kapitalistische systeem en het bestaan van

gigantische transnationale bedrijven, moeten vakbonden zich ook internationaal

organiseren.

2.14 – Arbeidersraden
In elke grote slag in de klassenstrijd ontwikkelen zich nieuwe vormen van organisatie, van een

hoger niveau, ]exibeler en meer algemeen dan bestaande vakbondsstructuren. In Rusland

werden ze “sovjets” genoemd, in Duitsland “Räte”, in Groot-Brittannië “councils of action” en bij

ons arbeidersraden.

Deze raden omarmen en coördineren iedereen die in strijd is en hebben daarmee het potentieel

om de basis te vormen van de toekomstige arbeidersstaat. Wij moedigen elke ontwikkeling in

deze richting aan.

2.15 – Milities
Socialisten zijn tegen het leger en voor een bewapende bevolking. Dit principe zal nooit volledig

door de kapitalistische staat worden doorgevoerd. Het moet worden gewonnen, in de eerste

plaats door de arbeidersbeweging die zichzelf beschermd middels een arbeidersmilitie.

Deze organisaties ontwikkelen zich uit de klassenstrijd zelf: het verdedigen van stakingen,

massale demonstraties, bedrijfsbezettingen, het afslaan van fascisten, etc.

Als de klassenstrijd heviger wordt, ontstaan de voorwaarden voor arbeiders om zichzelf te

wapenen en secties van het gewapende apparaat van de staat te winnen voor onze kant. Elke

gelegenheid die zich hiertoe voordoet moet ten volle worden benut. Waar de mogelijkheid zich

voordoet moet de arbeidersklasse zichzelf bewapenen met alle wapens om een revolutie

mogelijk te maken.

Om dit te ondersteunen eisen wij:

Zet geen politie en leger in tegen de arbeidersbeweging. Geen gewapende militairen op

straat in vredestijd. Schaf anti-terreurwetgeving af.

Tegen een nationale politie, voor democratische verantwoording van lokale politietaken

aan de gemeenteraad.

Verdedig het vakbondsrecht van de politieagenten en de soldaten. Breid deze uit naar het

recht om politieke vergaderingen en organen van politieagenten en soldaten op te richten.

Verkozen oFcieren met een gemiddeld arbeidersloon en afschaFng van alle privileges.

Iedereen moet het recht hebben op wapengebruik en training hierin om zichzelf te

verdedigen.

Reduceer het staand leger tot het verkozen oFcierenkorps, de tijdelijke dienst voor zware

eenheden (artillerie, vliegtuigen, tanks, …) tot maximaal 15 jaar, de beheerders en

ontmijners van zware explosieven, en het tijdelijk opleidingskader tot maximaal 15 jaar.

De vervanging van het leger door een volksmilitie onder democratische controle.

2.16 – Vrouwen
Vrouwen zijn onderdrukt door het systeem van uitbuiting en de verdeling van arbeid.

Vrouwenonderdrukking bestaat sinds het begin van de klassenmaatschappij. Met het einde van

uitbuiting komt er een begin aan een nieuw tijdperk van vrouwenemancipatie. Daarom is de

strijd voor beide diep met elkaar verbonden.

Vrouwenemancipatie is geen kwestie voor vrouwen alleen. Net zoals het einde van de

klassenuitbuiting een kwestie voor vrouwen is, zo is ook vrouwenemancipatie een kwestie voor

mannen. De strijd voor socialisme en de emancipatie van de vrouw kunnen niet worden

gescheiden.

Vrouwen dragen de lasten van het voeden van baby’s, huishouden, inkopen doen, koken voor het

hele gezin, naar school brengen van kinderen, etc., welke gratis worden uitgevoerd. Vanwege de

eindeloze druk op de tijd wordt zulk werk op een razend tempo gedaan, demoraliseert het en

doet het tekort op een volledige culturele ontwikkeling.

Ontwikkeld kapitalisme heeft de materiële basis gecreëerd voor de bevrijding van de vrouw.

Maar vrouwen kunnen niet volledig emanciperen totdat de verdeling van arbeid is verdwenen en

zonder kapitalistisch recht achter zich te laten, wat concreet betekent: tot eenieder wat er aan

arbeid is gedaan.

In Nederland hebben vrouwen een formele gelijkwaardigheid met de man verworven. Maar het

kapitalistische systeem maakt dit tot een aan]uiting. Op het werk, thuis, in de vakbeweging, bij

de gevestigde politieke partijen, in cultuur, in georganiseerde religie en elders hebben vrouwen

nog steeds te maken met ongelijkwaardigheid, discriminatie en onderdrukking.

Er heeft zich in de afgelopen decennia een grote vlucht plaatsgevonden in de deelname van de

vrouw in de economie. De norm hier is dat vrouwen worden uitgebuit als goedkope

arbeidskrachten en thuis als huisslaven. Ze hebben daarom een dubbele last.

Vrouwen hebben hun eigen problemen en eisen. Deze eisen gaan echter niet in tegen de eisen

van de arbeidersklasse als geheel, ze versterken elkaar juist.

Maak van formele gelijkwaardigheid werkelijke gelijkwaardigheid. Sociaal, economisch,

politiek en cultureel moeten er substantiële stappen naar gelijkwaardigheid worden gezet.

Open gratis toegankelijke, publiek beheerde 24-uurs kinderopvang zodat er volledig kan

worden deelgenomen aan het sociaal leven buitenshuis. Open hoog kwalitatieve kantines

met goedkope prijzen. Zet wasserijen en huisschoonmaakdiensten op die worden gerund

door de lokale en nationale overheid. Dit als eerste stappen naar een volledige socialisatie

van het huishouden.

Volledig betaald zwangerschapsverlof tot 12 maanden voor beide partners, welke drie

maanden voor geboorte kan worden opgenomen door de moeder. Van dit verlof is

minimaal drie maanden verplicht, om zo gelijkwaardigheid te bevorderen alsook een eerste

band met het kind te scheppen.

Vrije mogelijkheid tot abortus en vrije beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen.

Een mogelijkheid voor ouders om betaald verlof te krijgen om te zorgen voor zieke

kinderen.

Een maximum van een zes-urige werkdag voor alle zogende moeders.

Volledige steun aan alle vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten.

2.17 – Jongeren en onderwijs
Jongeren worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten, worden seksueel bewaakt en

beschuldigd van sociale achteruitgang. Het systeem misbruikt jongeren ook als consumenten.

Elk ideaal, elk kunstzinnig talent wordt beoordeeld op het voldoen aan kunstmatige behoeften.

Er zijn vele die de de verdraaide waarden van het systeem verwerpen. Maar in de wanhoop

ontwikkeld dit zich meestal in nihilisme en vluchtgedrag – welke ook tot waren zijn gereduceerd

door het kapitalisme.

Jongeren hebben zwaar te lijden onder de neergang van het kapitalisme. Jonge arbeiders zijn

minder vaak lid van een vakbond en hebben dus minder bescherming. Dakloosheid,

werkloosheid en seksueel misbruik komen disproportioneel vaak voor onder jongeren.

Het educatiesysteem is een essentieel strijdtoneel. Voortgezet onderwijs is van een nauw,

fantasieloos karakter, wat obsessief is gefocust op het behalen van doelen en examens.

OFciële programma’s om jongeren aan het werk te krijgen zijn vaak van middelmatig niveau,

vaak ontworpen zodat de overheid kan doen alsof het geen probleem is dan het daadwerkelijk

jongeren in staat stelt de benodigde vaardigheden te krijgen om hun toekomst op te bouwen.

De volgende eisen zijn van cruciaal belang voor jongeren:
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Verplicht onderwijs tot en met 16 en vanaf die leeftijd in een volledig democratisch

systeem. Voortgezet onderwijs dient van een veelzijdig karakter te zijn, om zo zowel

technische als persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen, alsook

wetenschappelijk inzicht en kennis op sociaal, historisch en artistiek vlak.

Hoger onderwijs moet een recht zijn, geen privilege. Schaf het collegegeld af. Iedereen

dient de mogelijkheid te hebben om zichzelf intellectueel en kritisch te ontwikkelen tot het

volledige potentieel.

Voor academische vrijheid in onderwijs en onderzoek.

Studenten vanaf 16 jaar dienen een toelage te krijgen op het niveau van het minimumloon.

Geen overheidsTnanciering of belastingvoordeel voor onderwijs van een religieus of

privaat karakter. Schrap deze voorzieningen uit artikel 23 grondwet.

Voorziening in huisvesting/hostels waar jongeren naar keuze zelf kunnen intrekken voor

langere of kortere termijn als deze hun ouders verliezen of waar verder wonen in het

ouderlijk huis onmogelijk wordt.

Het recht voor iedere jongere die het onderwijs verlaat op een baan, met gepaste

technische training en volledige rechten.

Verwijder alle obstakels voor jongeren om deel te nemen aan het sociaal leven. Actief en

passief kiesrecht vanaf 16 jaar.

De voorzieningen van een breed scala aan sport en culturele centra onder controle en

beheer van vertegenwoordigers die door jongeren zijn gekozen.

Een uitgebreide voorziening in scholing en begeleidende faciliteiten op alle seksuele

gebieden, vrij van moralistisch oordelen. Dit is essentieel voor jongeren om zich te

ontwikkelen op het gebied van seksualiteit en voortplanting.

2.18 – Pensioengerechtigden en ouderen
Mensen verdienen een veilig, waardig en comfortabele oude dag. De behoeften van de ouderen

moeten volledig gegarandeerd zijn en zijn gebaseerd op basis van recht. Ouderen mogen niet

ten prooi vallen aan vernedering en angst door te moeten vertrouwen op liefdadigheid. Het doel

van deze eisen is om de gehele arbeidersbeweging te mobiliseren voor de rechten van de

gepensioneerden:

Geen verplichte pensionering op basis van leeftijd. Voor het recht van pensionering vanaf

de leeftijd van 60 jaar voor alle arbeiders en 55 jaar voor zwaar en gevaarlijk werk.

De AOW dient te worden vastgesteld op het niveau van het minimumloon en dient te

worden betaald aan iedereen die de pensioenleeftijd heeft bereikt en wil stoppen met

werken.

Ouderen moeten zelf uitmaken hoe ze willen leven. De overheid moet zeker stellen dat

ouderen zelfstandig verder kunnen leven als ze dit willen en voor zover dit nog fysiek en

mentaal mogelijk is.

Sociale aangelegenheden voor ouderen moeten democratisch worden beheerd en

gesubsidieerd door de overheid, niet door liefdadigheidsinstellingen.

Het comfort en de waardigheid van de stervenden moeten ten alle tijde worden verzekerd.

Euthanasie en het verder afhandelen van het lichaam moet gebeuren volgens de wensen

van het individu.

2.19 – Seksuele vrijheid
Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, etc. worden vaak vervolgd of zwartgemaakt. Ze

worden weggezet als bedreigingen voor religieuze waarden, seksuele normen en het traditionele

gezin – de basis economische eenheid in de kapitalistische maatschappij.

In de afgelopen decennia zijn grote stappen gemaakt in de richting van HLBT-emancipatie. Toch

zijn zij nog steeds buitenproportioneel het slachtoffer van dakloosheid, discriminatie, pesterijen

en geweld. De verworven rechten zijn meer dan zelden alleen van toepassing voor degenen met

een elitaire afkomst, terwijl ze vaak niet aansluiten op de behoeften van HLBT mensen uit de

arbeidersklasse.

Bekrompen opvattingen verdelen de arbeidersklasse en dienen zij die pleiten voor een

autoritaire overheid. De arbeidersklasse moet worden gemobiliseerd om seksuele vrijheden te

verdedigen en te versterken.

Lesbiennes en homo’s dienen dezelfde rechten te hebben en behouden als

heteroseksuelen: Huwelijk voor de wet, kunstmatige inseminatie, adoptie en

pleegouderschap. Geen discriminatie in voogdijzaken op basis van seksuele voorkeur.

Geen discriminatie op seksuele achtergrond in arbeidsrelaties.

Decriminalisatie van prostitutie om het zo te onttrekken van strafrecht. Voor de zelf-

organisatie van sekswerkers om hun omstandigheden te verbeteren. Sekswerkers dienen

toegang te hebben tot gespecialiseerde gezondheidszorg en andere diensten om de

gevaren van hun werk te verminderen. Maatregelen dienen te worden genomen om

sekswerkers meer mogelijkheden te geven.

2.20 – Misdaad en justitie
Misdaad kan enkel worden begrepen in de context van de maatschappij. In de

klassenmaatschappij is misdaad een product van vervreemding, behoefte of verzet. Onder het

kapitalisme is strafrecht tegen de arbeidersklasse, irrationeel en inhumaan. Bezit wordt als

primair gezien, de persoon is alleen van waarde als middel om bezit in stand te houden en te

vergroten.

Tegen deze gang van zaken eisen wij:

Alle rechters en functionarissen van het Openbaar Ministerie dienen te worden verkozen en

moeten kunnen worden afgezet.

Voer het jury-systeem in. Iedereen die verdacht wordt van een misdaad waartegenover een

gevangenisstraf kan worden geëist, kan ervoor kiezen om voor een jury terecht te staan.

Boetes moeten proportioneel zijn aan iemands inkomen.

De gevangenis dient altijd een laatste middel te zijn. Gevangenen moeten de mogelijkheid

hebben zich volledig te kunnen ontwikkelen als mens. Iedere gevangene dient enkel te

worden opgesloten binnen een korte afstand tot zijn of haar thuissituatie; als dit

onmogelijk is moeten de reiskosten voor bezoek van de familie volledig worden vergoed.

Geen eigen bijdrage van gevangen. Gevangenen moeten kunnen werken voor

minimumloon.

Het gevangenisleven dient zo normaal als mogelijk te zijn. Het doel van de straf moet

rehabilitatie zijn, niet wraak.

Alle gevangenen moeten actief en passief kiesrecht hebben. Voor stemlokalen in

gevangenissen zelf.

2.21 – Religie
Georganiseerde religie speelt geen progressieve rol voor de arbeidersklasse in haar strijd tegen

de huidige heersende klasse. Hoewel socialisten elk bijgeloof willen achterlaten, zijn we tegelijk

ook de meest consequente strijders voor het recht van het individu om welke religie dan ook te

belijden.

Voor een volledige scheiding tussen kerk en staat: afschaFng van de Zondagswet,

vervang Christelijke feestdagen voor seculiere, verwijder alle referenties naar God en

ambtsgebeden in overheidszaken, schaf religieus onderwijs af, beëindig alle subsidies voor

religieuze instituten, onteigen alle eigendom van de kerk die niet direct faciliterend wordt

gebruikt voor het belijden van het geloof.

Vrijheid voor alle religieuze culten. Vrijheid voor atheïstische propaganda. Religieuze

organisaties en individuen hebben het recht om hun ideeën te verspreiden en mensen te

bekeren. Tegenstanders hebben datzelfde recht.

2.22 – Midden- en kleinbedrijf
Mensen in het midden- en kleinbedrijf, inclusief kleine boeren, vormen een laag van kleinburgers

in de Nederlandse samenleving. Ze voeren een onzeker bestaan en zijn onderhevig aan hoe

monopoliekapitaal opereert.

De kleinburgerij werkt alleen, samen met familieleden of een paar werknemers. Een combinatie

van de dreiging om failliet te gaan en de aspiratie om een grote kapitalist te worden drijft ze om

zichzelf af te beulen: meestal langere uren en onder slechtere omstandigheden dan veel leden

in de arbeidersklasse.

Elke laagconjunctuur in de kapitalistische economie confronteert de kleinburgerij met Tnanciële

catastrofe. Hoewel de afbraak van deze laag economisch progressief is, heeft de

arbeidersklasse een politiek belang bij het verdedigen van de kleinburgerij tegen het misbruik en

de manipulaties van het grootkapitaal en de banken, waardoor de arbeidsomstandigheden,

baanzekerheid en de levensstandaard worden verbetert voor loonarbeiders in deze sectoren.

Verdedig het vestigingsrecht voor midden- en kleinbedrijf door lage huren aan te houden.

Annuleer schulden aan banken die het gevolg zijn van onredelijk hoge rentes.

Garandeer de onmiddellijke betaling van rekeningen van grootkapitaal aan midden- en

kleinbedrijf.

Moedig de vorming van productiecoöperatieven aan via de ondersteuning in

wetenschappelijk en technisch advies, onderzoeksfaciliteiten, administratieve

infrastructuur, subsidies voor kapitaal investeringen, etc.

Volg ons
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Comité voor een
Arbeidersinternationale

Afbeelding gewenst

Algemene gegevens

Actief in wereldwijd actief

Hoofdkantoor Londen, Verenigd Koninkrijk

Ideologie en geschiedenis

Richting Links

Ideologie Trotskisme

Oprichting 21 april 1974

Website worldsocialist.net/

Portaal    Politiek

Het Comité voor een Arbeiders Internationale (in het Engels: Committee for a Workers' International (CWI)) was een internationale socialistische
organisatie, opgericht in 1974. De organisatie splitste zich op in een CWI-minderheid en een CWI-meerderheid na een conflict tussen de leiding en de
meerderheid van de afdelingen . De meerderheid nam in februari 2020 de naam: International Socialist Alternative (ISA) aan, de minderheid noemt
zich nog steeds het CWI/CAI.

Inhoud [verbergen]

1 Doelstelling
2 Structuur

2.1 Aangesloten leden voor de splitsing van 2019
3 Externe links

Doelstelling [ bewerken | brontekst bewerken ]

Het CWI/CAI was als verenigde organisatie actief in zowel lokaal verzet tegen sluiting van bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen, landelijk tegen
racisme of bezuinigingen, als internationaal tegen oorlog en het kapitalisme en voor een socialistisch alternatief op het bestaande kapitalistische systeem.

Structuur [ bewerken | brontekst bewerken ]

De organisatie had leden in ongeveer 40 landen en in alle werelddelen. De organisatie is gebaseerd op het marxisme en trotskisme en is de op een na grootste trotskistische organisatie
wereldwijd. Het Comité heeft onder andere raadsleden in Zweden, Kazachstan, Sri Lanka, Duitsland en Engeland, twee nationale parlementsleden en één Europarlementariër in Ierland, en maakt
deel uit van linkervleugels binnen diverse vakbonden in Australië, Noord-Ierland, Duitsland en Nigeria.

De grootste afdelingen bevinden zich in Nigeria, Zweden, Duitsland, Pakistan, België, Ierland (een aantal raadsleden, twee parlementsleden en één Europarlementariër op basis van lokale strijd
tegen onder andere huisvuil- en waterbelastingen) en Engeland.

De Nederlandse afdeling is Socialistisch Alternatief, die daarvoor Offensief genoemd was. De Belgische afdeling is de Linkse Socialistische Partij (LSP).

Aangesloten leden voor de splitsing van 2019 [ bewerken | brontekst bewerken ]

Sectie Naam Nederlandse vertaling

Argentinië La Chispa Vonk

Australië Socialist Party Socialistische Partij

België Linkse Socialistische Partij - Parti Socialiste de Lutte

Bolivië Alternativa Socialista Revolucionaria Revolutionair Socialistisch Alternatief

Brazilië Liberdade, Socialismo e Revolução Vrijheid, Socialisme en Revolutie

Canada Socialist Alternative Socialistisch Alternatief

Chili Socialismo Revolucionario Revolutionair Socialisme

China
Ӿ۞ૡᦞࣚ

Zhongguo Laogong Luntan
Chinese Arbeider

Costa Rica Alternativa Socialista Socialistisch Alternatief

Cyprus
Νέα Διεθνιστική Αριστερά

Nea Diethnistike Aristera
Nieuw Internationalistisch Links

Duitsland Sozialistische Alternative Socialistisch Alternatief

Engeland en Wales Socialist Party Socialistische Partij

Finland Sosialistinen Vaihtoehto Socialistisch Alternatief

Frankrijk Gauche révolutionnaire Revolutionair Links

Griekenland
Ξεκίνημα

Xekinima
Begin

Hongkong
ᐒ䨝Ԇ嬝ᤈ㵕

Sekuizyuji Haangdung
Socialistische Actie

Ierland Socialist Party / Páirtí Sóisialach Socialistische Partij

IJsland Sósíalískt Réttlaeti Socialistische Rechtvaardigheid

India New Socialist Alternative Nieuw Socialistisch Alternatief

Israël en Palestina
حركة النضال ا'شتراكي / מאבק סוציאליסטי

Ma'avak Sotzialisti / Harakah al-Nidal al-Ashteraki
Socialistische Strijd

Italië Controcorrente Hedendaagse Wissel

Japan
檭昧䒏

Kokusai Rentai
Internationale Solidariteit

Kazachstan
Социалистическое Сопротивление Казахстана

Socialističeskoe Soprotivlenie Kazahstana
Socialistisch Verzet Kazachstan

Libanon
اللجنة 5ممية العمال - لبنان

al-Lajnah Lammyah al-Amal – Lubnan
CAI Libanon

Maleisië Sosialis Alternatif Socialistisch Alternatief

Nederland Socialistisch Alternatief

Nieuw-Zeeland Socialist Alternative Socialistisch Alternatief

Nigeria Democratic Socialist Movement Democratische Socialistische Beweging

Oostenrijk Sozialistische LinksPartei Socialistische Linkse Partij

Pakistan Socialist Movement Pakistan Socialistische Beweging Pakistan

Polen Alternatywa Socjalistyczna Socialistisch Alternatief

Portugal Socialismo Revolucionário Revolutionair Socialisme

Quebec Alternative Socialiste Socialistisch Alternatief

Rusland
Российская секция КРИ

Rossijskaâ sekciâ KRI
Russische sectie van het CAI

Schotland Socialist Party Scotland Schotse Socialistische Partij

Spanje Socialismo Revolucionario Revolutionair Socialisme

Sri Lanka
එ"ස$ සමාජවා) පකෂය / !"#$ %&'&(& )*+
Eksath Samajavadi Pakshaya / Aikkiy Cōcalic Kaṭci

Verenigde Socialistische Partij

Taiwan CWI Taiwan CAI Taiwan

Tsjechië Socialistická Alternativa Budoucnost Socialistisch Alternatief Toekomst

Venezuela Socialismo Revolucionario Revolutionair Socialisme

Verenigde Staten Socialist Alternative Socialistisch Alternatief

Zuid-Afrika Democratic Socialist Movement Democratische Socialistische Beweging

Zweden Rättvisepartiet Socialisterna Socialistische Rechtvaardigheidspartij

Externe links [ bewerken | brontekst bewerken ]

Officiële website  (van de CWI-minderheid)
Officiële website  (van de CWI-meerderheid nu ISA)

Categorieën: Internationale organisatie Politieke organisatie Trotskisme
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Socialistische Alternatief

Geschiedenis

Opgericht 1977 (als Inter)

Algemene gegevens

Actief in Nederland

Richting Radicaal-links

Ideologie Trotskisme, socialisme,
marxisme

Internationale
organisatie

Internationaal Socialistisch
Alternatief

Website socialistischalternatief.nl

Portaal    
Politiek 
Nederland

Voor de voormalige Socialistiese Arbeiderspartij, zie Socialistische Alternatieve Politiek.

Socialistisch Alternatief, voorheen Inter, Voorwaarts en Offensief, is een revolutionair-socialistische (trotskistische) organisatie met een eigen blad
(ook Socialistisch Alternatief geheten), die bestaat sinds 1977. Socialistisch Alternatief is de Nederlandse afdeling van Internationaal Socialistisch
Alternatief (ISA)

Socialistisch Alternatief ontwikkelde zich in eerste instantie samen met jongeren elders in Europa als revolutionaire stroming binnen de
sociaaldemocratie. In Nederland was Socialistisch Alternatief, onder de oude namen, actief binnen de Partij van de Arbeid. Begin jaren negentig was
de organisatie van mening dat de PvdA haar rol als arbeiderspartij had verspeeld, en verliet deze partij. Na het verlaten van de PvdA heeft
Socialistisch Alternatief een rol gespeeld in onder meer de strijd tegen de opkomst van extreemrechts in de eerste helft van de jaren negentig met de
antiracismecampagne Jongeren Tegen Racisme (JTR).

Recente geschiedenis [ bewerken | brontekst bewerken ]

Vanaf 1998 was Socialistisch Alternatief, toen nog Offensief geheten, actief in de SP, net als de leden van de eveneens trotskistische organisaties
Internationale Socialisten en Socialistische Alternatieve Politiek. Zij ziet de SP als een potentieel brede arbeiderspartij en probeert daarbinnen een
revolutionaire stroming op te bouwen. De verhouding tussen Offensief en de SP is echter ambivalent.

In de SP-afdeling Amsterdam werd in de zomer van 2003 de voorzitter van de SP-kerngroep (een discussiegroep die de partijlijn en activiteiten plant)
in Amsterdam-Zuidoost geschorst, officieel vanwege zijn lidmaatschap van Offensief. Maar de rol die Offensief-leden speelden in de 'Gespuisgroep'
zal hierin zeker van belang zijn geweest, beweert Rudie Kagie in het boek De Socialisten (2004). Deze oppositionele beweging kwam binnen de Amsterdamse SP-afdeling tegen de zin van het
afdelingsbestuur op voor meer ledenvergaderingen, een meer activistische afdeling en meer ideologische scholingen. Er zijn meerdere afdelingsbestuursleden actief voor Offensief, en in het
verleden waren ook een Provinciale-Statenlid en diverse raadsleden van de SP ook lid van Offensief, waaronder de meerderheid van de partijleiding (en de raadsleden van 2002 tot 2006) van de
SP in Breda.

In februari 2009 besloot het partijbestuur van de SP dat SP-leden niet langer eveneens lid mogen zijn van Offensief.[1] Sindsdien zijn een aantal leden geroyeerd.[2][3][4][5]

Naast de werkzaamheden binnen de SP heeft Socialistisch Alternatief eigen activiteiten, eigen afdelingsvergaderingen en een jaarlijks congres (al zou er geen nieuw congres sinds 2006 hebben
plaatsgevonden),[6] waar de leiding wordt gekozen en de politieke koers wordt bepaald.

In 2019 splitste het Comité voor een Arbeidersinternationale in tweeën. De splitsing werd veroorzaakt door een ideologisch debat over het belang van de arbeidersklasse ten opzichte van de strijd
van andere maatschappelijke groepen, zoals vrouwen, minderheden en Lhbt rechten. Het debat leidde tot een patstelling en escaleerde uiteindelijk tot een splitsing. Een minderheid van het CAI,
gevormd voornamelijk door de afdelingen in Groot-Brittannië hief namelijk het CAI op en richtte direct weer een 'nieuwe' CAI op. Een meerderheid van de andere afdelingen, waaronder
Socialistisch Alternatief, ziet deze gang van zaken als een coup en claimen ook de naam van het CAI[7]. In 2020 hernoemde de CAI-Meerderheid zich in het Internationaal Socialistisch Alternatief
(ISA). Socialistisch Alternatief is de Nederlandse afdeling van ISA.

Externe links [ bewerken | brontekst bewerken ]

Socialistisch Alternatief
Een geschiedenis van Offensief, 1976 - 1997

Noten [ bewerken | brontekst bewerken ]

1. ↑ Van Dieren, Wouter. Verslag partijraad 21 februari 2009 , zesde alinea. SP.nl. Geraadpleegd op 11 mei 2010.
2. ↑ Nationaal Secretariaat van Offensief (8 februari 2009). Open brief aan de leden en sympathisanten van de Socialistische Partij (SP) . offensief.socialisten.net. Geraadpleegd op 11 mei 2010.
3. ↑ Secretariaat van Offensief (26 mei 2009). Update: Royeringen van Offensiefleden . Geraadpleegd op 11 mei 2010.
4. ↑ Van Heijningen, Hans (28 september 2009). "Royement Offensief-leden afgerond" . sptransparant.blogsome.com. Geraadpleegd op 11 mei 2010.
5. ↑ Veger, Barbara (20 november 2009). "Twee Offensief-leden geroyeerd, anderen zwaar onder druk gezet." . offensief.socialisten.net. Geraadpleegd op 11 mei 2010.
6. ↑ http://communisme.nu/commentaar/2014/04/29/opzeggen/
7. ↑ (nl) SOCALT, Bureaucratische coup zal CWI-meerderheid niet stoppen in opbouw sterke revolutionaire socialistische internationale . Socialistisch Alternatief (29 juli 2019). Geraadpleegd op 26 augustus 2019.

Categorieën: Nederlandse factie Nederlandse trotskistische partij PvdA (Nederland) SP
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VERSLAG PARTIJRAAD 21 FEBRUARI 2009%

  Voorlezen

Toespraak Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome

We horen veel over ‘The new green deal’. In de jaren dertig en veertig bracht Roosevelt de economie weer op gang met zijn
‘New deal’. Het verschil met nu is dat een duurzame economie de enige uitweg is uit de huidige crisis. De economen, de
marktideologen hebben geen repertoire om het verleden te verklaren; waarom wordt hen gevraagd iets over de toekomst te
zeggen?

De echte oorzaak van de crisis is dat we leven in het ‘Global Casino’, het casinokapitalisme waarin beleggers niets anders zijn
dan gokkers en de zogenaamde analisten niets anders dan croupiers.Er worden een aantal pseudo-remedies voorgesteld,
remedies die niet echt helpen. Bijvoorbeeld de overheid die de koopkracht aanjaagt – dat helpt een beetje, maar raakt niet aan
de wortels van het probleem. Nog een slechtere remedie is bijvoorbeeld bezuinigen op de AOW. Het is pijnlijk om te zien dat
mensen als Rutte op dit moment partijpolitiekje speelt. En dan krijg je, zoals Agnes Kant ook zegt, dat de situatie juist
verslechtert.

Als je wilt investeren, dan moet je investeren in kapitaal, in duurzame infrastructuur. In Amerika krijgen de autofabrikanten te
horen: jullie gaan duurzame auto's maken. Dát is investeren in kapitaal, want je investeert in minder gebruik van olie. Dát werkt
dus wel. Duurzaam investeren dus. Per miljard dat je eraan uitgeeft, levert het duurzaam renoveren en isoleren van woningen in
Nederland ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen op. Dat is investeren in kapitaal, want daarmee renoveer je een miljoen woningen,
die nog tientallen jaren meegaan en hun eigen energie produceren. Het Duitse CPB heeft berekend dat als ze zo 23 miljard
investeren, ze 100 miljard terugverdienen in de vorm van een nieuwe kapitaalvoorraad duurzame energie.

De reden dat die babbelende economen op tv geen antwoord hebben op onze vragen, is dat ze niet praten in termen van
kapitaalvoorraden. De Club van Rome denkt wel in die termen. Het verduurzamen van de economie is de enige manier om niet
alleen uit de crisis te komen, maar ook een einde te maken aan het casinokapitalisme. Het kan, we zijn er slim genoeg voor, we
moeten alleen onze kans nu grijpen.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen roept afdelingen op om zo snel mogelijk bestuurs- en Kamerleden uit te nodigen om
mee te buurten en ZO-kranten uit te delen. Verder blijkt uit de afdelingsverslagen dat de spontane toeloop van actieve leden wat
minder is, maar juist afdelingen die de verspreiding van de DVD-box hebben aangegrepen voor een gesprekje, melden 5, 10
nieuwe actieve leden in de afgelopen tijd. Grijp dus de kansen die er zijn.

Naar aanleiding van het besluit om Offensief-leden te vragen te kiezen tussen de SP en Offensief, is er een discussie over de
noodzaak hiervan. De algemeen secretaris geeft aan dat de aanleiding ligt in enkele incidenten, waar beide organisaties elkaar in
de wielen reden. De mensen van Offensief zijn van harte welkom in de SP, maar niet met twee petten op.

De kandidatenlijst voor het Europees Parlement

In een filmpje stellen de eerste tien beoogde kandidaten zichzelf voor. Jan de Wit vertelt dat de kandidatencommissie bestond
uit Hans van Heijningen, Herman Beekers en hijzelf. Op basis van een analyse van de resultaten van de vorige Europese SP-
fractie zijn uitgangspunten voor de nieuwe lijst geformuleerd: continuïteit, verjonging, het belang om ons werk in Brussel
bekendheid te geven in Nederland, en samenhang in het team. Kandidaten moesten verder kennis en vaardigheden hebben om
de SP te kunnen vertegenwoordigen, loyaliteit, bereidheid om aan de afdrachtregeling mee te doen en geen vervelende
antecedenten. We vinden het een goede, evenwichtige lijst, en het Partijbestuur was het daar mee eens. De voorgestelde lijst (
zie www.sp.nl ) wordt zonder wijzigingen vastgesteld via een vertrouwelijke, schriftelijke stemming.

Petje af

Na de lunch neemt de Partijraad met een staande ovatie afscheid van Erik Meijer als fractievoorzitter in het Europees Parlement.
‘Petje af’ voor Erik.

De Nuon-Essent-acties

Opiniepeilingen geven aan dat bijna heel Nederland ons groot gelijk geeft in ons verzet tegen de uitverkoop van onze
energiebedrijven. Agnes Kant roept leden op om nog vaker handtekeningenkaarten mee te nemen. Er zijn al successen; onder
andere Noord-Holland wil niet verkopen. De SP breidt de acties ook uit naar het Eneco-gebied, en in het hele land. ‘Ze zijn nuts’
wordt een nationale actie. Het is een bijzondere tijd; tijd voor ‘Een nieuwe koers voor Nederland’. Als wij deze strijd winnen, is
dat een historische eerste stap in die nieuwe koers.

Brandhaard Aarde

Harry van Bommel vertelt over de ontstaansgeschiedenis van deze notitie, die beschrijft wat er volgens de SP nodig is om van
een internationale machtsorde tot een internationale rechtsorde te komen. Hij opent de discussie met een eigen verbetering: Op
pagina 18 moet in voorstel 1 ‘WTO’ worden vervangen door ‘IMF’. Na de discussie stelt de Partijraad de Brandhaard Aarde
verder ongewijzigd vast.

Afdelingen

De afdeling Midden-Drenthe is op verzoek van de leden opgeheven en ondergebracht bij de afdeling Assen. Beverwijk is
opgehouden en valt onder de afdeling Velzen. Lochem gaat verder als werkgroep van afdeling Zutphen. Stein en Texel zijn na
een jaar afdeling in oprichting geweest te zijn, niet sterk genoeg gebleken om volledige afdeling te worden. Dat worden dus
weer werkgroepen. De ledenwerkgroep op Tholen gaat verder als afdeling in oprichting. Afdeling Hoogeveen in oprichting heeft
de status afdeling gekregen. De commissie 'deelname raadsverkiezingen' meldt dat van de 135 afdelingen er zo'n 80 redelijk tot
goed voor staan.

Toespraak Agnes Kant

We zitten in een recessie. Naar schatting 1 op de 10 mensen gaat hun baan verliezen. Dit is de crisis van de op hol geslagen
vrije markt. Wij accepteren niet dat de rekening hiervan wordt neergelegd bij gewone mensen. PvdA, CDA, VVD, D66 hebben
sinds de jaren tachtig de bijl in de de sociale zekerheid gezet; dat was nodig om klaar te zijn voor slechtere tijden. Het is
ongelooflijk, maar nu er moeilijke tijden zijn, hoor je pleidooien voor nóg verdere afbraak van sociale zekerheid!

Tijd voor ‘Een nieuwe koers voor Nederland’, waarbij solidariteit vooropstaat. Dus ook: handen af van de AOW. Met mogelijk
bezuinigingen op de AWBZ, met pensioenen die vijf jaar op de nullijn worden gezet, blijkt wel waar de rekening wordt gelegd: bij
de ouderen. Ik vind dat de SP het verzet hiertegen moet gaan organiseren; opkomen voor de ouderen. Uit een peiling blijkt, dat
de solidariteit met ouderen onder jongeren hóger ligt dan gemiddeld! We zullen jongerenorganisaties dan ook zeker betrekken
bij onze acties. Acties voor solidariteit op korte én op lange termijn.

Tijdens de crisisdebatten werd er gezegd dat we nu moeten samenwerken en geen ideologie moeten bedrijven. Samenwerken
is prima, maar als de rekening van de crisis komt te liggen bij de mensen die er geen schuld aan hebben, dan is het juist wél tijd
voor ideologie. Laten we samen strijden voor de mensen die ons nodig hebben.

Het verkiezingsprogramma

Arjan Vliegenthart van de programmacommissie voert het woord. Het eerste conceptprogramma is besproken in de afdelingen;
dat heeft geleid tot vele complimenten en tot 265 wijzigingsvoorstellen, en nog 39 voorstellen die later toegevoegd zijn. Er zijn
14 sprekers en over de volgende amendementen zal worden gestemd (nummering uit Nota van Wijziging): 15, 25, 34, 35, 36,
38, 40, 50, 71, 102, 129, 156, 164, 198, 210, 213, 220, 243, 247, 254, 265.

Tijdens de discussie zegt de commissie toe het programma aan te passen in de geest van amendementen 25, 34, 40, 71, 129,
156, 198 en 213 en vraagt de Partijraad ruimte om zelf de formulering te kiezen. Amendementen 25, 40, 71, 129, 156, 198 en
243 worden na de beantwoording ingetrokken. Van de ter stemming gebrachte amendementen worden amendement 34 en
213 aangenomen, de rest wordt verworpen.

De Partijraad neemt vervolgens de Nota van wijziging aan. Ook het gewijzigde programma wordt vastgesteld.

Uitslagen lijstverkiezingen

André Muller, Wilma van Antwerpen, Rob Kolner, Pieta van den Heuvel en Ben Rewinkel hebben de stemmen geteld. Alle
kandidaten op de lijst krijgen ruim voldoende stemmen, zodat de lijst volledig is vastgesteld.

Toespraak van de zojuist verkozen lijsttrekker Dennis de Jong

Samen met jullie wil ik de komende verkiezingen gaan winnen. Dat is goed voor Nederland, goed voor Europa en goed voor
iedereen die het socialer in plaats van liberaler wil. Veel mensen denken: liever een beetje minder Brussel. Ik ben het met ze
eens. Brussel werkt achter gesloten deuren. Soms gaan ze heel even open, zoals bij het referendum over de Europese
Grondwet. Dan blijken Nederlanders wel degelijk geïnteresseerd in Brussel. En dan zeggen ze: even rustig! Natuurlijk,
samenwerken is belangrijk. Maar we moeten ons niet met huid en haar overleveren aan bureaucraten en ondernemers. Daar zei
Nederland vier jaar geleden 'nee' tegen. Maar het duurde maar even. Het werd weer business as usual: 'wij weten wat goed
voor u is'. De grondwet kwam er toch, met wat minimale veranderingen. Tussen al die andere partijen is onze positie net als
tijdens het referendum bijzonder. Nederland wil minder Brussel, en dat kan het beste met méér SP.

Dennis onthult de campagneposter en Bos Fosko barst los met 'Doe mee met de SP'.

Overzicht verslagen partijraad•
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Stemadvies voor het XXI congres
van de SP

Het 21e congres van de SP nadert snel. Komende
zaterdag zal het in Maarssen bijeen komen. In de
aanloop hier naar toe heeft de congrescommissie
haar stemadvies meegegeven dat je kunt vinden in de
Nota van Wijzigingen Amendementen en Moties
welke je kunt terugvinden op onze congresstukken
overzichtpagina, mocht je geen toegang hebben tot
SPnet. Wij gaan zeker niet mee in elk advies van de

congrescommissie en willen dan ook een eigen stemadvies geven welke je hierbij kunt lezen.
Wil je deze uitprinten, kun je hier de PDF downloaden. Voor praktische redenen raden we aan je
hardcopy van de Nota van aantekeningen te voorzien. Dit is namelijk geen compleet advies.
Daar waar wij ons aansluiten bij het advies van de congrescommissie hebben wij dit hier niet
herhaald. Bovendien hebben we een focus gelegd op de amendementen en moties die een
politieke impact hebben en ons niet bezig gehouden met tekstuele zaken of louter technische
details. We hebben een selectie gemaakt in de voorstellen waar de politieke boodschap het
luidst was en de partij-organisatie het meest verstevigen.

Ook geven we het advies te stemmen voor de kandidaten Ron Meyer (voor de positie van
voorzitter, gesteund door het huidig bestuur), Patrick Zoomermijer (voor de positie van
algemeen bestuurslid, gesteund door het huidig bestuur), Leo de Kleijn (voor de positie van
algemeen bestuurslid, geen steun van het huidig bestuur) en Niels Jongerius (voor de positie
van algemeen bestuurslid, geen steun van het huidig bestuur). We roepen op om op deze
kandidaten te stemmen, niet omdat we het met elk van hun standpunten volledig eens zijn,
maar omdat ze staan voor een koers van een strijdbare partij, een die staat voor linksere koers,
en een partij waar er daarom meer openingen zijn voor een communistisch geluid binnen de
partij.

We nemen aan dat de congresafgevaardigden bekend zullen zijn met Ron Meyer, maar dat de
andere kandidaten niet iedereen evenveel zullen zeggen. We herpubliceren daarom hun
platform ook hierbij.

Amendementen
Structuur opmerkingen:
Amendementsgetal: Afwijzen/Overnemen – Korte toelichting – Kort commentaar op advies
van congrescommissie.

1. Afwijzen – CP adviseert tegen te stemmen in illusies met klein-kapitaal. 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

Moties
243. (ondanks de vreemde nummering, pagina 63). Overnemen.

6. (de tweede die zo is genummerd, op pagina 63). Afwijzen – Deze motie is duidelijk
geïnspireerd op Maoïstische grondslag, een reactionaire stroming.

Kandidaten

Patrick Zoomermeijer
Nu meer dan ooit hebben werkende mensen – of ze nu wel of geen baan hebben, of ze
studeren of leren voor een baan, of ziek of gepensioneerd zijn – een grote sterke partij nodig die
hun bondgenoot is in de strijd. En die strijd is niet alleen een strijd tegen onrecht, tegen alle
neoliberale waan die afbreuk doet aan menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Het is ook een strijd vóór een systeem dat de oorzaken van het onrecht wegneemt. Een strijd
voor een socialistisch alternatief: een economie gebaseerd op de behoeften van mensen en de
toekomst van onze leefomgeving, en niet meer op winst en uitbuiting.

Daarom is het belangrijk om meer concrete alternatieven te ontwikkelen voor de middellange
(bijvoorbeeld invoering van een volksbank) en lange termijn (democratisering van de economie).

Alleen zó zetten we onze woede om in oplossingen en blijven we niet hangen in (overigens
terechte) morele kritiek. En zo breken we met de heersende ideologie die ons voorspiegelt dat er
geen alternatief is voor het kapitalisme als systeem en voor rechtse coalities als cynisch politiek
spel.

Deze ideeënontwikkeling geeft ons niet alleen toekomstperspectief, maar werkt ook scholend
naar ons kader toe: door debat scherpen we onze ideeën.

Het doel hiervan moet uiteindelijk altijd actie zijn. En met stevig geschoold kader, een juiste
politieke leiding, met goede alternatieven voor het kapitalisme, kunnen we van onze partij de
grootste politieke organisatie van Nederland maken. Met aansprekende acties en campagnes
grote groepen, ook buiten de SP, in beweging krijgen voor sociale verandering.

Binnen en buiten het parlement. Want de kracht van onze fractie is maar zo groot als onze
basis: de actieve leden van onze partij, hun inworteling en hun bondgenoten. Op die basis, in
theorie èn praktijk, moet de komende periode onze focus liggen.

Daar hoop ik aan bij te dragen!

Leo de Kleijn
Durf te strijden, durf te winnen!

Ik heb me kandidaat gesteld voor het nieuwe partijbestuur van de SP. Helaas heeft het zittende
partijbestuur mij niet ‘voorgedragen’. Afgevaardigden op het congres van 28 november kunnen
op mij stemmen, want ik heb besloten mijn kandidatuur te handhaven.

In mijn kandidaatstelling zeg ik onder meer dit: “Onze partij staat voor een belangrijke taak. Het
neoliberalisme leidde wereldwijd in 2008 opnieuw tot een diepe crisis. Desondanks is het tij niet
gekeerd. Het kabinet Rutte breekt de publieke voorzieningen en werknemersrechten verder af.
De SP is dé politieke partij die dat rechtse tij kan keren. Samen met bondgenoten is het aan ons
om een massale beweging op gang te brengen voor een breed sociaal alternatief.”

Ik ben ‘volbloed’ SP-er. De versterking van onze partij door massale en effectieve acties,
socialistische alternatieven voor het afbraakbeleid, meer leden, meer stemmen, meer actieve
afdelingen, dat is wat alle SP-ers willen.

De belangrijkste vraag voor het komende congres is: “Hoe gaan we dat bereiken in de komende
jaren?”

Ik denk dat we er niet komen met de voorstellen en resoluties die het zittende partijbestuur
voorlegt aan de leden. Die voorstellen blijven te veel hangen bij “we zijn goed bezig, nog een
schepje erbij, wat harder werken en dan worden we wel de grootste”.

Belangrijke kritische vragen over de praktijk van onze eigen partij worden te weinig gesteld, laat
staan beantwoord.

Waarom zijn we er de afgelopen jaren niet in geslaagd voldoende mensen te organiseren en te
mobiliseren om op belangrijke onderwerpen het rechtse tij te keren?

Waarom is het SP geluid zo goed als afwezig in belangrijke issues en bewegingen zoals rond
klimaat en duurzaamheid, anti-racisme en dierenwelzijn?

Waarom zijn we als partij niet meer leidend in de grote maatschappelijke debatten rond Europa,
vluchtelingen, alternatieven voor de neoliberale economie, integratie van ‘nieuwkomers’ en de
toekomst van ons onderwijs?

Waarom zijn veel afdelingen helemaal niet zo actief maar vooral bezig met wat er in de
gemeenteraad en het college speelt?

Waarom hoort de SP in de ogen van veel mensen steeds meer bij ‘hunnie’, dat wil zeggen – om
het even op scherp te zetten – de Haagse politieke elite?

Mijn belangrijkste punt is dat ik wil dat dit soort vragen gesteld kunnen worden en dat er in de
partij discussie over is. Natuurlijk heb ik zeker niet op al die vragen de antwoorden in mijn
broekzak. Alleen collectief, in discussie met de hele partij, komen we verder bij het uitwerken
van antwoorden op dat soort vragen. We hebben er niks aan om intern en extern uit te stralen
dat onze partij ‘op orde’ is, het allemaal crescendo gaat en het een kwestie is van een schepje er
bovenop doen.

In het partijbestuur, op het congres en in mijn praktijk in Rotterdam vind ik de volgende punten
erg belangrijk.

1. Interne democratie is ook, maar niet alleen, een kwestie van democratische procedures. Ik
vind zelf dat er veel voor te zeggen is dat onze interne democratie uitgebreid wordt met nieuwe
vormen. Zoals het One Man-Woman, One Vote principe op congressen. Jeremy Corbyn heeft
daarmee in Labour veel leden weer actief en betrokken gekregen. Een mooi voorbeeld. Maar
waar het vooral om gaat is om de kennis, ervaring, inbreng en energie van al onze leden te
mobiliseren. Dat kan alleen als hun inbreng voorop staat en dat de verschillende ‘inner circles’
binnen de partij een stapje terug doen.

2. Wie aan de SP denkt, denkt aan zorg, sociale zekerheid en betaalbare woningen. Dat is prima,
het is de kracht van onze partij. Maar het is niet genoeg. Als we de grootste willen worden,
moeten we politiek perspectief geven aan groepen en mensen die bezorgd zijn over de
toekomst van het hoger onderwijs, kleine ondernemers en ZZP-ers, milieu en klimaat activisten
en de hele grote groep niet witte Nederlanders die we nu maar mondjesmaat weten te bereiken.

3. Internationale solidariteit is alleen maar belangrijker geworden in de afgelopen jaren. We
hebben in Griekenland kunnen zien dat nationale oplossingen voor grote sociale problemen in
het huidige Europa niet mogelijk zijn. De blijvende komst van vluchtelingen en migranten laat
hetzelfde zien op wereldschaal. Socialisten zijn internationalisten, altijd al geweest. We laten dat
naar mijn idee te weinig zien in onze politieke praktijk en in onze acties.

4. We willen onze voorstellen en plannen omzetten in beleid. Voor een politieke partij zou het
heel gek zijn als je dat niet zou willen. Maar besturen (in gemeentes en provincies, laat staan
landelijk) moet geen ‘leuk meedoen’ zijn. De vraag is of we de afgelopen jaren wel kritisch
genoeg waren bij bestuursdeelnames, of dat we wat te ‘eager’ waren om het vooroordeel (de SP
neemt geen verantwoordelijkheid) te bestrijden. Wat mij betreft moet er een duidelijker meetlat
komen waarlangs we deelname van de SP aan de macht beoordelen. We moeten niet meedoen,
maar het verschil maken en leidend zijn. Coalities over links hebben wat mij betreft altijd de
voorkeur, terwijl de huidige praktijk er vaak op neer komt dat rechtse partijen een verliezende
PvdA inwisselt voor de SP. Dat is een problematische rol, zeker op de wat langere termijn.

5. Acties en activisme is iets anders dan propaganda en met een bord of nyers staan. We
moeten voorkomen dat ons activisme verwordt tot een verlengde verkiezingscampagne. Acties
voer je omdat je hebt onderzocht dat er een probleem is waar mensen op gemobiliseerd en
georganiseerd kunnen worden. Acties voer je omdat het mogelijk is om te winnen.

Durf te strijden, durf te winnen! Dat is mijn inzet op het congres van 28 november. Ik hoor graag
wat jullie vinden.

Leo de Kleijn

Niels Jongerius
Beste partijgenoot,

Aanstaande zaterdag komen wij bijeen om de partijkoers voor de komende jaren vast te stellen.
Ook kiest het congres partijgenoten die als bestuurslid deze koers verder uitstippelen en
uitvoeren. Op het partijcongres mogen kandidaten zichzelf niet voorstellen en met de leden in
discussie gaan. Daarom wil ik jullie laten zien, hier sta ik voor: een activistische,
internationalistische en antikapitalistische partij. Ik hoop op jullie steun en reken op jullie stem
aanstaande zaterdag.

Kapitalistische crisis

In heel Europa slagen de elite’s er in de gevolgen van de crisis af te wentelen op werknemers,
werkzoekenden en studenten. De onanciële en economische crisis is volgens Warren Buffett
‘een klassenstrijd die door de rijken van de aarde gewonnen wordt.’ In een moeite wordt de crisis
gebruikt om democratieën te onderwerpen aan ongekozen bankiers. Daarbij komen nog de
extreemrechtse krachten die vluchtelingen, en niet de heersende klasse de schuld geven van de
problemen die mensen ervaren.

Van verzet naar offensief
Tegen de bezuinigingen, extreemrechtse retoriek en uitholling van de democratie komen velen
in verzet, in Europa en in Nederland. En daar waar mensen in verzet komen, vinden ze de SP als
bondgenoot. Dat is goed maar niet voldoende: wij moeten mensen in beweging krijgen en
organiseren om te strijden voor verbeteringen in plaats van strijden tegen verslechteringen. Uit
het defensief en in het offensief!

Alternatieven en campagnes
Het SP partijbestuur dient alternatieven op de bestaande kapitalistische wereldorde te
ontwikkelen en campagnes te organiseren die mensen mobiliseert. Door campagnes te voeren
die we winnen, kunnen wij laten zien dat strijd loont en dat alternatieven mogelijk zijn. In
Groningen heb ik ervaren dat met jongeren strijden voor betere huisvesting zich loont. Soms is
het beter om die strijd te voeren met een breekijzer, soms met een prijs voor de ‘huisjesmelker
van het jaar’ en de andere keer met een verkiezingsposter. Maar keer op keer hebben wij laten
zien: wij pakken de woningnood aan! Wat lokaal kan, kan landelijk ook: een minimumjeugdloon
krijgt nu in het parlement steun, maar dat was nooit gelukt zonder een campagne buiten het
parlement. Zonder strijd komt het parlement niet in beweging.

Waar wij staan
Ons partijcongres is het moment om te bepalen waar wij staan. Voor Warren Buffett is duidelijk
aan welke kant hij staat. Voor mij als socialist is dat ook duidelijk. De grens verloopt immers niet
tussen Nederlanders en buitenlanders, maar tussen de mondiale elite en de rest van de wereld.
Laat zien waar jij staat, deel en like deze oproep. Ik hoop op jullie steun en reken op jullie stem
aanstaande zaterdag.

Niels Jongerius
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Tips voor de ALV

Beste kameraad,

Hierbij de eerste 'echte' mail van de mailinglist van het Communistisch
Platform! Vandaag beginnen de algemene ledenvergaderingen ter
voorbereiding van het congres in diverse afdelingen, een goed moment om stil
te staan bij hoe communisten in dit geheel staan en wellicht kunnen we wat
inhoudelijke aandachtspunten meegeven.

In de eerste plaats zijn we niet heel erg onder de indruk van het congresstuk in
zijn geheel. De opdracht vanuit de partijraad was om een kritische evaluatie te
doen van de partij in de afgelopen periode, ter voorbereiding op het
organisatorisch congres op 14 december.

We kunnen gerust stellen dat de congrescommissie hierin heeft gefaald. Het
stuk stelt wat kritische vragen, maar de conclusies blijven steken in
"doormodderen". Des te belangrijker dat we als leden dus kritische noten
kraken tijdens de ALV's.

Deze ronde is nog niet bedoeld om amendementen en/of moties in te dienen,
hier zullen we in ronde twee op terugkomen. Wel zullen de verslagen van de
afdelingen worden gebruikt als feedback richting de congrescommissie die een
aanpassing maakt op basis van de discussie in de afdelingen.

We willen daarom wijzen op een paar punten die jullie kunnen gebruiken in
deze discussie. Hoewel ze niet direct op de tekst slaan, zijn ze zeer relevant
voor een "organisatorisch" congres. Hoe meer deze punten worden gemaakt,
hoe minder de congrescommissie deze zonder meer kan negeren en hoe meer
deze gaan leven in de partij en de toon zetten.
 
1. Maak de lijst met tegenkandidaten bekend
De voorgedragen kandidaten zijn al gepubliceerd op SPnet, de
tegenkandidaten worden pas op 8 november bekend gemaakt. De redenering
hiervoor is dat de tegenkandidaten tot 21 oktober de tijd hebben om hun
kandidatuur te handhaven of in te trekken. Dit is uiteraard flauwekul.
Kandidaten kunnen hun kandidatuur desnoods op het congres zelf intrekken.
Wij stellen dat de volledige lijst met kandidaten openbaar moet worden
gemaakt.
 
2. Schaf het voordracht-systeem af
Er wordt vaak gedaan alsof de voordrachten iets zijn wat we altijd hebben
gedaan, maar dat is niet zo. Wij stellen dat het voordracht-systeem
ondemocratisch is en op oneigenlijke manier een te stevige stempel drukt
vanuit het oude partijbestuur en de kandidatencommissie.

Laat de kandidatencommissie neutraal beoordelen of kandidaten geschikt zijn
of kandidaten gemotiveerd afwijzen. Er zijn 11 plekken voor het partijbestuur,
waaronder de voorzitter en algemeen secretaris die in functie worden gekozen.
Wij stellen: de meeste stemmen gelden. De kandidaten met de meeste
stemmen, komen gewoon op de 9 plekken als algemeen bestuurslid. Het
congres beslist.
 
3. Maak het congres het hoogste orgaan van de partij
Artikel 12 van de statuten stelt dat de partijraad het hoogste gezag in de partij
heeft. Dit is zeer atypisch binnen de arbeidersbeweging. In vrijwel elke grote
arbeiderspartij in de afgelopen 150 jaar is het congres het hoogste gezag en is
het centraal comité (bij ons heet dat de partijraad) het hoogste gezag tussen de
congressen door. Wij stellen voor dat we de statuten hierop aanpassen.
 
4. Maak daadwerkelijk debat mogelijk
Een doorn in het oog van veel partijleden is dat er nauwelijks de tijd is om echt
een inhoudelijke discussie te voeren met als gevolg dat deze vaak heel
oppervlakkig blijft en dat de partijleiding in vrijwel alle gevallen hun zin kan
doordrijven aangezien zij wél ruim de tijd heeft om te reageren.

In plaats van 2 of 3 minuten, stellen we voor om de mogelijkheid te
introduceren om spreektijd te poolen. Zo kunnen een paar sprekers spreektijd
aanvragen en kunnen sprekers onderling afspreken wie daadwerkelijk de
"politieke woordvoerder" is voor een bepaald punt. Zo kan in 8 a 10 minuten tijd
bijvoorbeeld daadwerkelijk de diepte in worden gegaan en gaat de discussie op
het congres ergens over.

Tot zover onze suggesties. Succes met de ledenvergadering!

Copyright © 2019 Communistisch Platform, All rights reserved. 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.facebook.com/communismenu/
https://communisme.nu/
http://eepurl.com/gEMXIT
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=3f79604647
https://us3.campaign-archive.com/feed?u=5c1209518e4d1abd6a9e19b5e&id=3f79604647
javascript:;
Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra



View this email in your browser

Beste kameraden,

Hierbij volgt een lijst met moties, amendementen en wijzigingsvoorstellen die
wij als Communistisch Platform onderschrijven voor de komende algemene
ledenvergaderingen omtrent de resoluties van het nieuwe congresstuk. Dien
vooral in je eigen afdeling deze voorstellen in om zo een zo groot mogelijke
kans te maken dat deze aangenomen worden, en om aan te geven dat deze
bezwaren in de hele partij leven, en niet enkel in één bepaalde afdeling of bij
één bepaald persoon.

Daarnaast is het stemadvies van Communistisch Platform voor de
voorzittersverkiezing om blanco te stemmen, omdat beide kandidaten geen
verschil zouden maken met de huidige koers en omdat ze beiden op een vaag
politiek platform staan, zonder heldere socialistische koers vooruit. Een blanco
stem is dan ook een duidelijke stem voor afkeur van de gang van zaken en de
weinig inhoudelijke basis voor interne verkiezingen.

Voor de overige kandidaten adviseren wij democratiserende overwegingen in
het oog te houden. Hierbij moet gezegd worden dat geen van de kandidaten op
een expliciet communistisch programma of expliciet communistische eisen
kandidaat staan, dus we overwegen alleen een stem voor hen op basis van
democratische eisen die ruimte bieden voor communistische politiek binnen de
SP. Desalniettemin zijn we ons ervan bewust dat geen van de kandidaten
daarin duidelijk toereikend is.

Hoe dan ook, veel succes met jullie ledenvergaderingen komende week!
Kameraadschappelijk,

Communistisch Platform

Noot: deze voorstellen zijn niet (allemaal) gemaakt door het Communistisch
Platform, maar worden onderschreven door ons. Je kunt de moties ook als
document hier downloaden.
 
Lijst van voorstellen

1. Motie: Combineren van spreektijd op het congres
2. Motie: Streamen en opnemen van de vergaderingen van de partijraad
3. Motie: Herevalueren voordracht
4. Motie: Voorstel informeren leden kandidaten partijbestuur
5. Wijzigingsvoorstel: Streven naar internationale organisatie
6. Motie: Openbare besluitenlijst en stemmingen
7. Wijzigingsvoorstel: Openheid van de partijmedia
8. Motie: Voortaan overzicht van wijzigingen
9. Motie: Het congres als hoogste orgaan

1. Motie: Combineren van spreektijd op het congres

Het is niet nuttig dat meerdere mensen precies hetzelfde zeggen op het
congres. En voor sommige voorstellen is het juist wel nuttig dat er wat meer
dan 2 minuten spreektijd aan besteed kan worden. Daarom zou het goed zijn
als voorstellen die gedeeld worden onder meerdere mensen ook een
corresponderende hoeveelheid extra spreektijd zouden kunnen krijgen.

Daarom stellen wij voor:

Dat het nieuwe partijbestuur ervoor zorgt dat op het eerstvolgende
congres het mogelijk is om spreektijd per voorstel/onderwerp te poolen.

2. Motie: Streamen en opnemen van de vergaderingen van
de partijraad

Voor een goed functionerende democratie is het belangrijk dat leden zich
betrokken voelen bij de partij en de besluitvorming. Het zou niet zo moeten zijn
dat leden via externe media over besluiten van de partijraad moeten horen.
Ook omdat de externe media hier zijn eigen gekleurde visie aan kan
toekennen.

Om leden zo goed mogelijk te betrekken bij de partij en de democratie daarvan,
zouden leden de mogelijkheid moeten hebben om op de hoogte gehouden te
worden van de vergaderingen en besluiten van de partijraad.

Daarom stellen wij het volgende voor:
    • De vergaderingen van de  partijraad wordt voortaan intern gestreamd op
SPnet.
    • Opnames van de vergaderingen van de partijraad worden na afloop van de
vergadering ook beschikbaar gemaakt op SPnet.
 
3. Motie: Herevalueren voordracht

Op de partijraad is afgesproken dat de kandidatencommissie een voordracht
aflevert die bestaat uit net zoveel kandidaten als dat er beschikbare plekken in
het bestuur zijn. De kandidatencommissie heeft ook aangegeven dat het erg
lastig was om te kiezen, omdat veel geschikte mensen zich hebben
aangediend.

Andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de FNV, werken niet met zo’n
voordracht. Daar oordeelt de kandidatencommissie alleen of iemand geschikt
genoeg is voor een positie, en kunnen er dus meer geschikte kandidaten zijn
dan dat er plekken in het bestuur zijn. Het is vervolgens aan de leden om te
beslissen welke kandidaat ze het meest geschikt vinden, en die stemmen ze in
het bestuur.

Daarom stellen wij het volgende voor:
    • Het voordracht systeem moet geherevalueerd worden om de functie van de
kandidatencommissie te veranderen, en de verkiezingsprocedure eerlijker te
maken.

4. Motie: Voorstel informeren leden kandidaten
partijbestuur

In de SP zijn de leden de baas, daarom verkiezen zij het partijbestuur. Voor een
geïnformeerde stem is meer  nodig dan 100 woorden en een filmpje van één
minuut. Sommige kandidaten hebben hier al omheen gewerkt door een eigen
website te lanceren waar ze hun kandidatuur verder kunnen toelichten. Wat
ons betreft zou iedere kandidaat die ruimte moeten krijgen zodat de leden
weten waarvoor ze stemmen en kandidaten zich beter op een platform kunnen
profileren.

Daarom roepen wij het bestuur op om:
    • Bij een volgende bestuursverkiezing kandidaten meer ruimte te bieden om
hun kandidatuur toe te lichten.
 
5. Wijzigingsvoorstel: Streven naar internationale
organisatie

Pagina 45 regel 26, resolutie 7.

Toevoegen:
Daarnaast streven we naar een internationale organisatie van Socialistische
Partijen, te beginnen met die in onze buurlanden.

In de resolutie staat al dat wij als partij willen werken aan de coördinatie en
bevordering van onze internationale relaties, en daar zelfs een bestuurder
verantwoordelijk voor willen maken.

Dit is een belangrijke verantwoordelijkheid; kapitaal organiseert zich al
internationaal, ook in officiële verbonden, om haar macht te versterken. Denk
bijvoorbeeld aan de Europese Ronde Tafel van Industriëlen.

Dergelijke bonden van de werkende klasse, die haar helpen om ook op
internationaal niveau een tegenmacht op te bouwen tegen kapitaal, zijn
noodzakelijk voor onze strijd.
 
6. Motie: Openbare besluitenlijst en stemmingen

Als socialisten streven wij in ieder gebied waar er maatschappelijke keuzes
worden gemaakt, op ieder niveau van de maatschappij naar democratie.

Dit doen we omdat democratie een vereiste is om macht weg te nemen bij
kapitalisten, en in handen te nemen als de werkende klasse.

Het is daarom belangrijk om de democratische methoden waar we voor staan
ook in onze partij toe te passen, zodat wij als leden ook echt iets te zeggen
hebben.

Een belangrijk deel van democratie zijn verkiezingen, en een onmisbaar deel
van verkiezingen is dat we weten waar we op stemmen.

Dit wordt echter belemmerd wanneer we niet in kunnen zien waar de mensen
die we in een bestuur hebben gekregen, binnen het bestuur voor pleiten.

Om ervoor te zorgen dat het partijbestuur niet voor ons, maar met ons
beslissingen neemt, roepen wij het bestuur op om:
    • De besluitenlijst en stemmingen van de bestuursnotulen op SPnet te zetten
en inzichtelijk te maken voor ieder lid, waarbij duidelijk moet zijn hoe elk
bestuurslid heeft gestemd. Eventuele persoonlijke informatie en onderwerpen
die over individuen gaan moeten hierbij verwijderd worden.

7. Wijzigingsvoorstel: Openheid van de partijmedia

Resolutie toevoegen:
De Tribune is een belangrijk middel om onze leden op de hoogte te houden van
wat er speelt binnen de partij. Onderlinge discussie hoort daar ook bij; in een
partij met ruim 35.000 leden zijn we het nooit helemaal met elkaar eens.
Daarom krijgt de redactie van de Tribune de taak om die discussie weer te
geven en te faciliteren, waarbij minderheidsstandpunten worden gerespecteerd.

Toelichting:
Binnen de partij heersen soms verschillende meningen over onderwerpen, om
deze interne discussie goed te faciliteren zou daarvoor in de eigen partijmedia
plaats moeten zijn. Dit voorkomt ook dat mensen de discussie buiten de partij
via de media gaan voeren. Daarnaast krijgen groepen met
minderheidsstandpunten zo ook de mogelijkheid om anderen van hun mening
te overtuigen.
 
8. Motie: Voortaan overzicht van wijzigingen

Een duidelijk overzicht van de gemaakte wijzigingen in een herschreven
congresstuk is van belang om te kunnen aantonen welke concrete wijzigingen
er daadwerkelijk zijn gemaakt op basis van de inbreng van de afdelingen en
regioconferenties. Nu is er geen overzicht van wijzigingen, enkel een
herschreven congresstuk, wat verwarring kan veroorzaken. Ook wordt er na
afloop van congressen geen geconsolideerde versie van congresstukken
beschikbaar gesteld, enkel het stuk zelf en een overzicht van aangenomen
voorstellen.

Daarom roepen wij het bestuur op om:
    • Voortaan een overzicht te geven van wijzigingen bij een herschreven
congresstuk.
    • Na een congres de geconsolideerde versie van het stuk online beschikbaar
te stellen op SPnet.  

9. Motie: Het congres als hoogste orgaan

Voor een socialistische samenleving is een goed functionerende democratie
essentieel. Daarom dient elke socialistische partij ten alle tijden te streven naar
zo veel mogelijk democratisering, zowel extern als intern. Aangezien het
congres het meest democratische orgaan is in de partij, dient deze in het kader
van democratie ook het hoogste orgaan te zijn. De partijraad kan op dit
moment nog besluiten van het congres ondermijnen.

Daarom stellen wij voor dat het nieuwe partijbestuur een statutenwijziging
opstelt met de volgende strekking:
    • Niet de partijraad, maar het congres is het hoogste orgaan binnen de partij.
    • Het congres komt voortaan minimaal een keer per jaar samen in plaats van
een keer per twee jaar.
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View this email in your browser

Wil je dit overzicht uitprinten en uitdelen aan de
afgevaardigden in je afdeling? Download ons overzicht
als PDF!

Wil je kameraden verwijzen naar deze tekst online?
Verwijs naar communisme.nu/stemadvies

Op 14 december vindt het XXIV congres van de SP plaats in Nieuwegein onder
de noemer ‘Samen Vooruit’. Het congres zal voornamelijk gaan over
organisatorische vraagstukken. Hieronder zullen wij een korte bespreking en
stemadvies geven over enkele amendementen en moties die ons opvielen.

Ons uitgangspunt hierin is dat we de SP willen maken tot een partij van de
arbeidersklasse, gestoeld op stevige marxistische principes. Dit betekent dat
we in eerste instantie de omstandigheden willen opbouwen binnen de SP die
het groeien van socialistisch bewustzijn en de verspreiding van marxistische
ideeën toestaan.

Allereerst enkele algemene opmerkingen over de algehele tendens van de
amendementen en moties. Het grote aantal moties over democratisering van
de partij valt positief op. Al tijden is er niet zo’n grote discussie en interesse
geweest in het vraagstuk wat voor partij we als SP willen zijn. Daarbij komt ook
dat er een hoop voorstellen zijn over hoe de partij eruit moet zien die niet onze
voorkeur hebben.

Wat opvalt is dat de congrescommissie een negatieve rol speelt hierin. Bij alle
voorstellen die betrekking hebben tot het transformeren van facetten van de
partij geeft de congrescommissie een negatief advies. Hierin schermen zij
ermee dat deze veranderingen prematuur zouden zijn, dat er evaluaties
moeten worden afgewacht, of dat dingen nou eenmaal op een bepaalde manier
geregeld zijn en dus onmogelijk kunnen worden aangepast. Het lijkt erop dat de
congrescommissie een organisatorisch congres wil waar vooral geen
organisatorische discussies of veranderingen plaatsvinden.

Democratisering 

Voor marxisten is een democratische partij essentieel. Zonder het faciliteren
van verschillende meningen en openlijke competitie tussen ideeën kun je nooit
een partij worden die een alternatief is op de huidige ondemocratische
kapitalistische staat. Daarom steunen wij de voorstellen die de invloed van
leden vergroten en openlijke discussie faciliteren. Belangrijk daarin zijn
voorstellen zoals het openstellen van de Tribune en de Spanning voor
discussiestukken (8.2, 8.42, 8.43 en 8.99), het in functie kiezen van bepaalde
partijbestuurders (8.105), het poolen van spreektijd op het congres zodat er
meer ruimte is voor uitgebreide discussie (8.59 en motie 3) en het congres
maken tot hoogste orgaan van de partij (motie 8). Verder verwerpen wij het
veeltal aan amendementen wat meer macht en invloed wil leggen bij
marketingbureaus, externe adviseurs en communicatiestrategen. Verder zien
we themawerkgroepen die onze standpunten gaan bepalen (8.33) en
themaconferenties (8.35 en motie 22)  niet als een verbetering van interne
discussie en wijzen we dit af. Wij staan voor politieke facties, niet voor
werkgroepen. Daarom raden we ook 8.75 af, wat oproept tot het ‘eenduidig
uitdragen’ van uitkomsten van discussie. In de praktijk zal dit betekenen dat
iedereen na een congres zijn mond moet houden. 

Veel van de democratiseringsvoorstellen worden makkelijk opzij geschoven
door de congrescommissie. Zo zou het congres geen hoogste orgaan kunnen
zijn want dan zou het congres jaarlijks moeten plaatsvinden. Voor ons is er een
gemakkelijke oplossing voor dit probleem: jaarlijkse congressen zodat de leden
ook daadwerkelijk wat te zeggen hebben in de partij!

Een aantal moties gaan over transparantie. Interessant hierin zijn onder andere
voorstellen over het beschikbaar maken van de stukken van de partijraad en de
regioconferenties (8.8 en motie 33), het streamen van de partijraad (8.60 en
motie 4). Opvallend is ook motie nr. 19, waarin wordt opgeroepen om de
onderzoeken die de congrescommissie heeft gebruikt te publiceren op SPNet.
De congrescommissie stelt dat dit al is gebeurd. Het klopt dat een groot deel al
op SPNet staat. Een belangrijke afwezige is de resultaten van het
ledenonderzoek uitgevoerd door extern bureau Team Vier. Uit doorgaans
betrouwbare bronnen binnen de congrescommissie hebben wij vernomen dat
de congrescommissie deze niet wilt publiceren omdat de resultaten te
ongunstig zouden zijn! Dit laat maar weer eens het belang van transparantie
naar leden zien. 

Als marxisten staan we voor een daadwerkelijk democratisch gekozen leiding.
Hiervoor is het van belang dat men weet waar hij op stemt en dat die keuze niet
wordt voorgekauwd door een kandidatencommissie.  Daarom steunen wij het
kiezen van bepaalde bestuursleden in functie (8.105), voorstellen die bijdragen
aan het afschaffen van de voordracht (8.77, motie 1, motie 25), en meer ruimte
voor kandidaat-bestuursleden om zich op een expliciet politiek platform te
kandideren (8.77 en motie 2). Elektronisch stemmen (8.48 en motie 14) en
volmachten (motie 15) wijzen wij af, we pleiten voor daadwerkelijke democratie
en vertegenwoordiging. 

Internationalisme

Socialisten zijn bovenal ook internationalisten. Het is dan ook toe te juichen dat
er meerdere amendementen zijn die hier op inspelen. Als partij moeten we een
internationale visie hebben, een die ook vooral richt op het bouwen van een
beweging en samenwerking met andere linkse partijen in een Europese
context. Belangrijk zijn de amendementen voor de oprichting van een
internationaal secretariaat (8.22, 8.36), en het expliciet opbouwen van een
Europese visie (8.24, 8.30, 8.34, deze amendementen hebben onze voorkeur
boven 8.37 die teveel een focus legt op Verenigd Links en Modern Links).  Met
een internationaal secretariaat zou er eindelijk tijd worden gestoken in het
ontwikkelen van internationale verbanden, daarom wijzen we de voorstellen af
die internationaal werk als bijtaak zien van een SP bestuurslid of de algemeen
secretaris (8.50, 8.51 en 8.53). Het is tijd om internationalisme serieus te
nemen! Informele banden om ‘van elkaar te leren’ en ‘ervaringen uit te
wisselen’, zoals de congrescommissie schrijft, is uiteraard niet voldoende. 

Ook motie 18 is het bespreken waard. Motie 18 roept op om te leren van Die
Linke in Thuringen, waar ze op dit moment regeren en bezuinigingsbeleid
doorvoeren. Het voorstel zelf is niet zo interessant, maar de congrescommissie
reageert hierop dat er al jarenlange relaties zijn, dat premier Ramelow van
Thuringen op bezoek is geweest bij de SP voor een overleg en dat de SP zelfs
op bezoek gaat bij congressen van die Linke en andere linkse Europese
partijen. In het kader van transparantie zou het bijdragen als het partijbestuur
eens verslag zou doen van deze bezoeken zodat wij er als partij ook
daadwerkelijk van zouden kunnen leren.

Politiek en Sociale beweging

Zoals gezegd staat dit congres in het teken van wat voor partij we willen zijn.
Dit betekend ook dat we politieke keuzes moeten maken over hoe wij ons
verhouden als partij naar zaken als verkiezingen, regeringsdeelname en tot
sociale bewegingen. En ook hoe wij naar de partij zelf toe politiek behandelen. 

Voorstel 8.41 wijzen wij af, een linkse regering moet geen doel op zich worden.
Het parlement is een middel, maar verandering vindt plaats door het opbouwen
van politieke strijd. Daarom steunen wij voorstel 8.58 wat inzet op dat de SP
een actieve houding inneemt tegenover sociale bewegingen, en deze ook
politiseert. Dit voorstel zou ook een goede opmaat zijn voor een
vakbondsstrategie. Wij verkiezen 8.58 boven amendement 8.44 en 8.54, omdat
deze een passievere rol hebben en vooral willen verbinden met bewegingen in
plaats van er deel van uitmaken. 

Wij steunen motie 12 om marxisme weer een leidende positie te geven in
scholingen, evaluaties en congresstukken. 

Hier een overzicht van de amendementen en moties die we steunen. 

8.1 Steunen
8.2 Steunen
8.8 Steunen
8.22 Steunen
8.24 Steunen
8.30 Steunen
8.34 Steunen
8.36 Steunen
8.42 Steunen
8.43 Steunen
8.45 Steunen
8.58 Steunen
8.59 Steunen
8.60 Steunen
8.63 Steunen
8.76 Steunen
8.77 Steunen
8.78 Steunen
8.99 Steunen
8.105 Steunen
Motie 1 Steunen
Motie 2 Steunen
Motie 3 Steunen
Motie 4 Steunen
Motie 7 Steunen
Motie 8 Steunen
Motie 10 Steunen
Motie 12 Steunen
Motie 13 Steunen
Motie 19 Steunen
Motie 24 Steunen
Motie 25 Steunen
Motie 33 Steunen
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Vandaag vindt het XXIV congres van de SP plaats onder de noemer ‘Samen Vooruit’. 
Het congres zal voornamelijk gaan over organisatorische vraagstukken. Hieronder 
volgt een stemadvies van het Communistisch Platform. Ons uitgangspunt hierin is dat 
we de SP willen maken tot een partij van de arbeidersklasse, gestoeld op stevige 
marxistische principes. Dit betekent dat we in eerste instantie de omstandigheden 
willen opbouwen binnen de SP die het groeien van socialistisch bewustzijn en de 
vverspreiding van marxistische ideeën toestaan.

Democratisering
Voor marxisten is een democratische en transparante partij essentieel. Zonder het 
faciliteren van verschillende meningen en openlijke competitie tussen ideeën kun je 
nooit een partij worden die een alternatief is op de huidige ondemocratische 
kapitalistische staat. Daarom steunen wij de voorstellen die de invloed van leden 
vergroten en openlijke discussie faciliteren. 

InternationalismeInternationalisme
Socialisten zijn bovenal ook internationalisten. Het is dan ook toe te juichen dat er 
meerdere amendementen zijn die hier op inspelen. Als partij moeten we een inter-
nationale visie hebben, een die ook vooral richt op het bouwen van een beweging en 
samenwerking met andere linkse partijen in een Europese context. Het is tijd om 
internationalisme serieus te nemen! Informele banden om ‘van elkaar te leren’ en 
‘ervaringen uit te wisselen’, zoals de congrescommissie schrijft, is uiteraard niet 
vvoldoende.

Politiek en Sociale beweging
Zoals gezegd staat dit congres in het teken van wat voor partij we willen zijn. Dit 
betekent ook dat we politieke keuzes moeten maken over hoe wij ons verhouden als 
partij naar zaken als verkiezingen, regeringsdeelname en tot sociale bewegingen. Als 
marxisten staan wij voor principiële oppositie; geen regeringsdeelname totdat we ons 
politieke programma kunnen uitvoeren. Ook zouden we actief moeten zijn in sociale 
bebewegingen en de vakbond om die te politiseren.

Kijk voor een uitgebreid stemadvies op communisme.nu/stemadvies, daar vind je 
een artikel met informatie.

Stemadvies Communistisch Platform voor XXIV congres van de SP
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Het Communistisch Platform is een groep marxisten. Als SP'ers streven we naar een 
heroriëntatie van de partij, gebaseerd op een daadwerkelijk socialistisch programma.
Daarmee bedoelen we een streven van de partij naar een revolutionaire zelf-emancipatie
van de arbeidersklasse door het omverwerpen van het kapitalistisch systeem en deze te 
vervangen voor een socialistisch alternatief. We zien de SP als hoogste politieke 
uitdrukking uitdrukking van de Nederlandse arbeidersklasse dus we mengen ons daarom ook actief
in het partijleven, zoals met dit stemadvies maar ook in de afdelingen. Heb je interesse 
of vragen? Kijk dan even op onze website, communisme.nu. Hier vind je een contact-
formulier, maar ook het Kompas, ons voorstel voor een alternatief, socialistisch partij-
programma!

Door de QR-code onderaan de pagina met je mobiel te scannen kom je eenvoudig bij een
een artikel met een uitwijding over ons stemadvies voor het congres van vandaag.

Amendementen:

• 8.1 Steunen

• 8.2 Steunen

• 8.8 Steunen

• 8.22 Steunen

• 8.30 Steunen

•• 8.34 Steunen

• 8.36 Steunen

• 8.42 Steunen

• 8.43 Steunen

• 8.45 Steunen

• 8.58 Steunen

• 8.59 Steunen

•• 8.60 Steunen

• Motie 8 Steunen

• Motie 10 Steunen

• Motie 12 Steunen

• Motie 13 Steunen

• Motie 19 Steunen

• Motie 24 Steunen

•• Motie 25 Steunen

• Motie 33 Steunen 

• 8.63 Steunen

• 8.76 Steunen

• 8.77 Steunen

• 8.78 Steunen

• 8.99 Steunen

• 8.105 Steunen

Moties:Moties:

• Motie 1 Steunen

• Motie 2 Steunen

• Motie 3 Steunen

• Motie 4 Steunen

• Motie 7 Steunen



Algemene Ledenvergaderingen

Amendementen en moties

Kameraden, 

Op zondag 8 november j.l. zijn we voor de tweede keer bij elkaar gekomen om
het onder meer te hebben over het SP verkiezingsprogramma. Een
uitgebreider verslag volgt nog, maar aangezien vanaf vandaag de ALV's weer
beginnen in de afdelingen willen we je op de hoogte brengen van wat we als
MF samen hebben besloten, zodat jullie deze kunnen inbrengen op je lokale
ALV.

Alle aangenomen amendementen en motie zijn terug te vinden op onze
website. Klik op de knop hieronder om deze te openen.

Op onze bijeenkomst is ook een actuele motie aangenomen over de
royementen de afgelopen weken. Deze motie zullen we vrijdag 13 november
als een nieuwsartikel op onze website plaatsen.

We wensen iedereen veel succes toe met de ALV's in de komende anderhalve
week! Heb je vragen? Schroom niet om even contact op te nemen!

Na de ALV's zal de programmacommissie haar nota van wijzigingen op 4
december publiceren. Marxistisch Forum organiseert daarom op zondag 6
december een bijeenkomst om onderling de inbreng van verschillende sprekers
op het congres op elkaar af te stemmen. De uitnodiging en de exacte agenda
volgt later, maar prik hem alvast in je agenda!
Kameraadschappelijk,

Emil Jacobs
Namens het Uitvoerend Comité van het Marxistisch Forum
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Deze pagina is gewijd aan de amendementen die we als Marxistisch Forum voorstellen voor het 2e
concept van het SP verkiezingsprogramma. Het concept kun je downloaden op SPnet. We hebben ook een
pdf gemaakt waarin de verschillen duidelijk worden tussen het eerste en tweede concept, deze kun je hier
downloaden. Deze amendementen en motie zijn aangenomen op de tweede bijeenkomst van Marxistisch
Forum op 8 november 2020 en zijn ons advies aan de algemene ledenvergaderingen die lokaal lopen van
11 november tot en met 21 november.

Pagina 10, regel 19:  

Van: We willen een gekozen staatshoofd. Tot die tijd is een monarchie in een democratie alleen houdbaar als het staatshoofd geen

politieke invloed heeft, maar ceremonieel is. Ook de leden van het Koninklijk Huis betalen voortaan zélf hun privékosten en belasting

over inkomen en vermogens. Een Koningshuis kost geld, maar het persoonlijke inkomen van de Koning hoeft niet hoger te zijn dan dat

van de premier.

Naar: De monarchie is een verouderd instituut en geheel in strijd met democratische waarden. Daarom streven wij naar het zo spoedig

mogelijk invoeren van een democratische republiek.

Toelichting:  

De strijd tegen de monarchie is een belangrijke socialistische eis. Hierbij moeten wij juist niet vervallen in compromissen (minder loon

voor de koning) of deze eis op de lange baan schuiven. We moeten juist duidelijk zijn in dat wij zo snel mogelijk een republiek willen

realiseren en de meerderheid van de bevolking daarvan willen overtuigen. Dat kan alleen met een sterke stellingname. 

 

Pagina 10, extra punt:

De Eerste Kamer is een ondemocratische rem op de democratie bedoeld om de volkswil af te remmen en het parlement te verzwakken.

Daarom schaffen wij deze zo snel mogelijk af en realiseren we in Nederland een één-kamer systeem. 

 

Pagina 11, nieuw eerste punt:

Als socialisten streven we op termijn naar een gesocialiseerde economie onder democratische planning. Om hier een begin aan te

maken nationaliseren we alle nutsbedrijven en sectoren als de zorg en het onderwijs. Ook breiden we publiek bezit uit naar cruciale

sectoren zoals de farmaceutische industrie, het internetnetwerk en huisvesting. Al deze staatsbedrijven komen zo veel mogelijk onder

democratische controle van de mensen die er werken en er bij betrokken zijn (consumenten, gemeenschappen etc.).  

 

Pagina 11, regel 17:

Van: Zonder de werkenden is er geen winst. Niet alleen de bestuurders en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen

voortaan het recht op een deel van de winst. Zo profiteren ook de werknemers op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan de

aandeelhouders. Werknemers zullen als collectief profiteren van dividenduitkeringen, bovenop hun reguliere salaris. De minimale

hoogte van de winstdeling leggen we vast in een wet.

Naar: Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving kan niet alleen leunen op het gewicht van een

politieke partij alleen. De Socialistische Partij streeft naar de bredere organisatie van de arbeidersklasse en de integratie van

socialistische ideeën met bestaande bewegingen. Daarom moeten socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen de vakbeweging

en andere sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als strijdorganen voor de arbeidersklasse als ze transparant en

democratisch georganiseerd zijn.  

 

Pagina 15, regel 24:

Van: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot

14 euro per uur.

Naar: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen het minimumloon onmiddellijk tot 14

euro per uur.

Toelichting:  

Werkende armen kunnen niet wachten op het jaar 2025 of 2028 om een redelijk loon te krijgen. Het is daarom van groot belang dat wij

zo snel mogelijk een hoger minimumloon realiseren in plaats van de intrede hiervan open te laten voor interpretatie.  

 

Pagina 16, regel 13:

Van: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat in ons

land banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit reguleren we de arbeidsmarkt, door het

invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen. Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die

hun huisbaas is.

Naar: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Migrantenarbeiders die

langer dan 6 maanden in het land verblijven krijgen het recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten.

Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging en enkel om stakingsbreken en uitbuiting te voorkomen. Arbeidsmigranten

worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die hun huisbaas is.

 

Pagina 16, extra punt:

Mensen die momenteel geen of beperkt arbeid kunnen leveren door ziekte of handicap of enkel op een beperkte manier, door

bijvoorbeeld werk op een sociale werkplaats, werken naar maximaal vermogen. Zij verdienen dan ook minimaal een inkomen te

ontvangen ter hoogte van het minimumloon. 

 

Pagina 18, regel 19:

Van: In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze vrije democratische samenleving is ontstaan en welke strijd mensen

hiervoor hebben geleverd. Wat de waarde is van de rechtstaat en hoe belangrijk onze sociale verzorgingsstaat is. Alle rijksmusea

maken we gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis. Subsidies voor kunst en cultuur komen nu vooral

terecht in de Randstad. Wij willen een betere spreiding van de cultuursubsidies over het land.

Naar: In een museum van de sociale strijd laten we de geschiedenis zien van de klassenstrijd. De strijd voor stemrecht,

vrouwenrechten, arbeidersverworvenheden en dekolonisatie krijgen hierin een prominente plek. Verder maken we alle rijksmusea

gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis.

Toelichting:  

De huidige interpretatie laat te veel ruimte voor nationalistische interpretaties die meer op één lijn liggen met de wensen van de VVD

en het CDA voor een patriottisch museum. Als socialisten verwerpen wij nationalisme en streven wij ernaar om mensen klassenbewust

te maken. Dat doen wij een stuk beter met een museum gericht op sociale strijd.  

 

Pagina 24, regel 4:  

Van: Stads- en streekvervoer maken we gratis voor ouderen (65-plus) en jongeren (12-min).

Naar: Stads- en streekvervoer maken we gratis.

 

Pagina 24, regel 20:

Van: We bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij

willen we meer ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder water stofgas. We bestrijden de wegwerpeconomie. Bedrijven

maken helaas vaak producten met een korte levensduur. Met regels en heffingen dwingen we af dat producten langer meegaan en veel

schoner worden gemaakt.

Naar: We zorgen ervoor dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is. Daarmee houden we ons aan de doelen zoals die gesteld zijn in het

Parijsakkoord en het vonnis van de Hoge Raad in de Urgendazaak. We richten ons op een eerlijke energietransitie voor arbeiders in de

fossiele sector, waarbij we samen met vakbonden werken aan omscholing en compensatie. Met de energietransitie verkleinen we de

inkomensverschillen, in plaats van deze te vergroten.

 

Pagina 24, extra punt:

Voor een land als Nederland is het van belang dat wij ons aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatcrisis, zoals de

stijging van de zeespiegel. Hierbij gaan we uit van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

Pagina 24, extra punt:

De invloed van fossiele bedrijven op het onderwijs moet stoppen. We verbieden reclame voor fossiele brandstoffen en weren

vervuilende bedrijven uit het onderwijs. In plaats daarvan zorgen we voor klimaatonderwijs gebaseerd op wetenschappelijk

onderzoek, zodat scholieren goed voorbereid worden op de toekomst.  

 

Pagina 25, regel 11:

Van: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom

mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. In lijn met het Vluchtelingenverdrag houden we

vast aan het verschil tussen vluchtelingen en migranten. We bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden

opgevangen, in de regio en in ons land. Mensen die niet veilig in de regio terecht kunnen verdelen we over de EU-lidstaten.

Naar: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken

waarom mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. Het gekunstelde verschil tussen

migranten en vluchtelingen laten we los, voor vrije migratie van iedereen binnen en buiten de EU, wij zijn tegen Fort Europa. We

bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen waar zij opgevangen willen worden, in de regio

en in Europa.

 

Pagina 26, regel 1:

Van: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we

uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas.

We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken.

Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

Naar: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we

uitzendbureaus en bieden we arbeidsmigranten na 6 maanden volledige burgerschapsrechten met alle bijbehorende rechten aan. De

positie van de vakbeweging proberen we te versterken onder migrantenarbeiders door hen actief te organiseren voor de

vakbeweging. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de

bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

 

Pagina 27, regel 4:

Van: Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en een nieuwe

oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt, vanaf het moment dat de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van

burgers stelde en de interne markt belangrijker werd dan de nationale democratie. Daarom willen we een heel ander Europa, een

nieuw Europees Verdrag waarin de landen goede afspraken maken over samenwerking, maar waarbij zij hun eigen democratie en

zelfstandigheid behouden.

Naar: De Europese Unie is een unie van het kapitalisme. Op dit moment is het geen simpel handelsblok meer, maar ook geen

volwaardige staat. De EU zit hierbij vol met tegenstellingen, tussen verschillende kapitalisten en tussen de rijke en armere Europese

staten. Ook kent het een grootschalig democratisch tekort.

Ondanks deze problematiek heeft de arbeidersklasse wel degelijk belang bij meer Europese eenheid. Socialisme in een klein land als

Nederland zal nooit kunnen functioneren. Enkel op een Europees niveau zullen wij een basis hebben die sterk genoeg is om socialisme

te realiseren en de strijd aan te gaan met problematiek als klimaatverandering en ongelijkheid. Een politieke machtsovername van de

arbeidersklasse op Europees niveau is dus niet alleen gewenst, maar bittere noodzaak. Onze strijd en ons politiek project is daarom

Europees. We moeten niet alleen fundamentele kritiek uiten op de Europese Unie, maar vooral ook de strijd voeren in Europa vóór

meer democratische rechten, vóór de bestrijding van sociale problematiek en vóór de rechten van de arbeidersklasse.

 

Pagina 27, regel 47:

Van: De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan willen we een nieuwe inter nationale veiligheidsstructuur

onder leiding van de Verenigde Naties. De NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht. We willen geen

nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen

geen nieuwe kernwapentaak.

Naar: We hervormen de krijgsmacht, in plaats van een gespecialiseerde macht onder volledige staatscontrole democratiseren we deze

door verkozen officiers en politieke rechten voor soldaten in te voeren naast universele basale training.

Deze krijgsmacht moet alleen handelen naar het algemeen belang van de arbeidersklasse, imperialistische interventies (ook met de

dekmantel van een VN-mandaat) verwerpen wij. Voor een complete ontmanteling van het industrieel-militair complex, nooit meer

winst boven mensenlevens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we weer terug.

 

MOTIE:

De SP zal niet in een coalitie treden als deze geen volwaardig Socialistisch programma kan bewerkstelligen. Syriza in Griekenland heeft

bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute meerderheid in één land niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als

minderheidspartner in een coalitie met de VVD. Door jezelf aan te bieden als betere manager van het kapitalisme dan de rest verlies je

alle geloofwaardigheid als partij die het kapitalisme ooit omver gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij daadwerkelijke

machtsovername en ter uitvoering van een daadwerkelijk socialistisch programma.

Motivatie:

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie.

Waar in 2017 de boot nog werd afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD toen eerder een

marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – wijst alles erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Dit sluit

niet aan op onze principes als Socialisten, en moeten we daarom verwerpen.
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Partijbestuur gooit Offensief uit de SP
Filed under: Democratie in de SP,Partijorganisatie,Socialisme — platformrosa @ 12:06 06 

Via de website van Offensief vernamen we dat het Partijbestuur van de SP besloten heeft om Offensief-leden expliciet uit te sluiten van het partijlidmaatschap, daarmee de weg vrij makend voor het royement van deze leden, én andere
kritische socialisten binnen de partij. Platform Rosa – één van de opbouwend-kritische platforms binnen de SP – staat lijnrecht tegenover deze beslissing. Socialisten horen thuis binnen de SP, net als iedereen die zich hard wil maken voor een
maatschappij waar gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit voorop staan. De arbeidersbeweging heeft een lange traditie van pluriformiteit, en als de SP claimt dé vertegenwoordiger van de ‘gewone mensen’ te willen zijn, dan
zal ze zich ook op moeten stellen als een brede, pluriforme partij waar ruimte is voor verschillende opvattingen. Platform Rosa zal deze ingeslagen weg van de partijleiding met kracht bestrijden. Hieronder plaatsen we de open brief van het
secretariaat van Offensief.

Open brief aan de leden en sympathisanten van de Socialistische Partij

Nee tegen royementen – voor een strijdbare, democratische SP! Het partijbestuur van de SP heeft besloten dat SP-leden niet langer eveneens lid mogen zijn van de socialistische groep Offensief. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt om alle
Offensief-leden uit de SP te royeren. Ons wordt maar zeer beperkte mogelijkheden geboden ons binnen de structuren van de SP te verdedigen, vandaar dat we deze open brief publiceren aan alle SP-leden en –sympathisanten. Juist in een
tijd, dat de economie wereldwijd in crisis raakt, het ene na het andere bloedige conflict oplaait, het kapitalistische systeem meer en meer in diskrediet komt, en Marx weer populair wordt, besluit het partijbestuur om diegenen die het hardst
stelling nemen voor een socialistische verandering, uit de SP te smijten. Wat is er aan de hand?

Een verklaring van het Nationaal Secretariaat van Offensief

Wat is Offensief?

Offensief is een socialistische groep, onderdeel van een internationale organisatie, het Comité voor een Arbeidersinternationale (CAI/CWI). We zijn georganiseerd rond een aantal specifieke ideeën. Wij vechten voor een fundamentele,
socialistische verandering van de maatschappij, inclusief het in gemeenschap brengen van de grote bedrijven en financiële instellingen, en voor een democratisch geplande economie die draait om de behoeften van de bevolking in plaats van
om winst. Wij zijn echter altijd tegenstanders geweest van de systemen zoals die bestonden in Rusland na de machtsgreep door Stalin, Oost-Europa en China. Socialisme kan volgens ons niet werken zonder democratie.

Hoewel we georganiseerd zijn rond specifieke ideeën, hebben wij onszelf steeds gezien als deel van de brede arbeidersbeweging, met al haar variëteiten en schakeringen. Sinds het kapitalisme bestaat, hebben de arbeiders (de gewone
werkende en werkloze mensen en hun gezinnen) zich georganiseerd om voor hun belangen op te komen. In vakbonden streden zij voor betere lonen en werkomstandigheden; in politieke, socialistische partijen organiseerden zij zich om deze
eisen te veralgemenen en te vertalen naar een politiek beleid met als doel een betere maatschappij. De ideeën waar Offensief voor staat, onze interpretatie van het marxisme, hebben altijd deel uitgemaakt van die bredere arbeidersbeweging
en van brede arbeiderspartijen.

Waarom is Offensief in de SP gegaan?

Tientallen jaren zagen arbeiders de PvdA als hun partij, de partij die voor de arbeiders opkwam. Offensief maakte om die reden in het verleden deel uit van de PvdA. Maar eind 80er, begin 90er jaren van de vorige eeuw verrechtste de PvdA in
snel tempo. Voor veel arbeiders werd een breekpunt bereikt toen de PvdA in 1991 verantwoordelijk was voor de afbraak van de WAO. Tienduizenden kwamen in protest de straat op, en nog veel meer mensen keerden de PvdA de rug toe. Zij
concludeerden terecht dat de PvdA hun partij niet meer was. Daarmee waren de arbeiders in Nederland in feite politiek dakloos geworden.

Sindsdien is de PvdA verder gegaan op dezelfde rechtse koers. Het is een neo-liberale partij geworden, die hooguit nog de schijn ophoudt sociaal te zijn. De PvdA was medeverantwoordelijk voor de afbraak van het zorgstelsel, en heeft bloed
aan haar handen door de oorlog in Afghanistan. Nu met de kredietcrisis kan “bankier Bos” tientallen miljarden vinden om de banken te redden, maar voor sociale voorzieningen is er géén geld.

De SP is in de afgelopen periode voor steeds meer mensen een alternatief geworden. Wij van Offensief zagen dat ook. We zagen dat de SP duidelijk stelling nam tegen het neoliberalisme; dat de SP actie op straat als een belangrijk middel
voor verandering zag; dat SP-ers in gemeenteraden en Tweede Kamer alleen een modaal salaris ontvingen, en dus niet meededen met de zakkenvullerij van andere partijen; dat de SP niet langer probeerde eigen vakbonden op te zetten maar
zich terecht begon te richten op de massa-vakbond FNV; en dat de SP een socialistische maatschappij als einddoel had. Wij concludeerden dat de SP het potentieel had om uit te groeien tot een nieuwe, brede arbeiderspartij, een instrument
dat arbeiders zo nodig hebben. Wij wilden hieraan graag ons steentje bijdragen, en besloten in 1998 om lid te worden van de SP, en te helpen de SP op te bouwen. We gingen er van uit dat de SP een open, democratische partij was geworden,
waar ruimte was voor verschillende stromingen, zo ook de onze. We hebben nooit verborgen dat we georganiseerd zijn, dat we onze eigen leden, bijeenkomsten en publicaties hebben. We gingen er van uit dat de SP open stond voor kritiek,
en hebben de kritiek die we wel degelijk hadden ook niet verzwegen.

Ontwikkelingen binnen de SP en de kritiek van Offensief

Ons is verweten dat we te kritisch zijn tegenover de SP. We zagen enorme kansen voor de SP, maar ook gevaren. Al snel nadat we lid waren geworden van de SP, werd het nieuwe beginselprogramma “Heel de Mens” aangenomen. Wij
waarschuwden toen dat dit programma in feite een afzwakking ten opzichte van het oude programma betekende, het “Handvest 2000”. In dat “Handvest 2000”stond het streven naar een fundamenteel andere, socialistische maatschappij
waarin de chaos van de markt vervangen zou worden door gemeenschapsbezit van banken en bedrijven, en door democratische planning, expliciet benoemd; in het daaropvolgende beginselprogramma “Heel de mens”is dat niet langer het
geval. “Heel de Mens” kan misschien met een grote dosis creativiteit nog steeds uitgelegd worden als een socialistisch programma, maar het maakt ook de weg vrij om afstand te nemen van de oude socialistische idealen, en de weg op te
gaan van een sociaal-democratisch programma – slechts de scherpe kantjes van het kapitalisme afhalen, zonder de maatschappij fundamenteel te veranderen. Offensief heeft uiteraard de waarheid niet in pacht, ook wij hebben ons in het
verleden meermaals vergist. We willen de discussie daarover niet uit de weg gaan. Uit ons verleden in de PvdA hebben we echter een belangrijke les getrokken. De ontwikkeling van de PvdA naar een neoliberale partij was geen toeval, maar
het logisch gevolg van het verlaten van de socialistische idealen. Wat begint als een pragmatischer sociaal democratische koers eindigt onvermijdelijk daar waar de PvdA is beland.

De gevolgen van die koerswijziging laat zich op allerlei vlakken voelen. De standpunten van de SP over de NAVO en het koningshuis zijn de afgelopen jaren afgezwakt. Ook in de praktijk is er een verschuiving opgetreden. De actie werd
minder belangrijk, en de parlementaire weg steeds belangrijker. De SP heeft enorme mogelijkheden laten liggen om het voortouw te nemen in het organiseren van een strijdbare oppositie binnen de vakbeweging en in het organiseren van
massale actie. In plaats daarvan worden alle kaarten gezet op het winnen van stemmen, zetels, en steeds meer ook op regeringsdeelname. Wij denken dat het meedoen aan verkiezingen, het plaatsnemen in gemeenteraden en Tweede Kamer
zeer nuttig kan zijn, maar dat werkelijke veranderingen niet kunnen worden afgedwongen zonder massale actie.

Lokaal is de SP al in coalities gestapt met neo-liberale partijen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de SP lokaal heeft meegewerkt aan verslechteringen, zoals bijvoorbeeld de privatisering van een busbedrijf in Nijmegen. Nu richten alle pijlen zich
op regeringsdeelname, in coalitie met de PvdA of zelfs het CDA, zoals Marijnissen in de Volkskrant betoogde. Wij hebben hier steeds tegen gewaarschuwd; niet dat we in principe tegen regeringsdeelname of coalities zijn, maar een coalitie
waaraan de SP deelneemt zou een duidelijke breuk moeten maken met het neo-liberale beleid. Zo’n coalitie zou een socialistisch programma moeten doorvoeren, met speerpunten als arbeidstijdverkorting met behoud van loon, grote
investeringen in zorg, onderwijs en openbaar vervoer, terugdraaien van privatiseringen en verhoging van de uitkeringen en het minimumloon. Wij betwijfelen of een dergelijk programma kan worden uitgevoerd in een coalitie met neo-liberale
partijen als de PvdA en zeker het CDA. Eerder nog zou de SP in zo’n coalitie door de andere partijen gebruikt worden om het vuile werk op te knappen en bezuinigingen door te voeren, zeker in een situatie van economische crisis. Daarmee
zou de SP haar eigen graf delven.

Waarom royementen?

Wij denken dat het juist vanwege onze kritiek op regeringsdeelname met neo-liberale partijen is, dat het partijbestuur ertoe over is gegaan om Offensief-leden te royeren. Het lijkt wel alsof het deze kritiek de mond wil snoeren, en hoopt zo te
voorkomen dat een meer wijdverspreide oppositie tegen regeringsdeelname ontstaat als de SP in de toekomst in een coalitie zou stappen. Zou het kunnen dat Offensief slechts het eerste slachtoffer is? Is het doordat we consequent zijn in
onze ideeën en georganiseerd dat we ondanks onze geringe grootte een bedreiging vormen voor diegenen die koste wat kost in de regering willen komen?

Als het zo is en er komt geen protest tegen dit soort methoden, dan zal de leiding van de SP er niet voor terugdeinzen om in de toekomst ook vele andere leden, die in haar ogen te links of te kritisch zijn, de partij uit te smijten. Het besluit
dat wij niet langer welkom zijn in de SP is genomen zonder ons ook maar één gelegenheid te geven onszelf te verdedigen. De speciale onderzoekscommissie die werd ingesteld naar Offensief heeft geen van onze leden gehoord, wij zijn niet
eens op de hoogte gesteld van haar bestaan.

Met dergelijke methoden speelt de partijleiding de tegenstanders van de SP in de kaart, die maar al te graag de SP afschilderen als een dictatoriale, stalinistische partij. In het post-stalinistische tijdperk heerst er sowieso veel wantrouwen
tegenover politieke partijen onder gewone jongeren en arbeiders. Een gebrek aan openheid en interne partijdemocratie, elke zweem van centralisme en top-down-methoden, zal jongeren en arbeiders weerhouden om zich aan te sluiten, laat
staan zich actief in te zetten, bij de SP. Zolang de partij er electoraal op vooruit gaat, zal het effect daarvan zich nauwelijks laten voelen, maar zodra het electoraal wat minder wordt kan dit een uittocht tot gevolg hebben.

Sinds wij zijn toegetreden tot de SP, hebben wij tegenwerking vanuit de partijleiding ondervonden. We werden bij verschillende gelegenheden onder druk gezet om ons blad niet te verkopen, en enkele van onze leden werden uit ROOD, de SP-
jongerenorganisatie, geschorst, één zelfs geroyeerd. Steeds werd dit met bureaucratische argumenten verdedigd. Als hoofdreden voor het laatste besluit van het partijbestuur wordt gesteld, dat Offensief een “partij in de partij” zou vormen.
Maar de arbeidersbeweging heeft, in Nederland en internationaal, een traditie van openheid, van vrije democratische discussie, inclusief het recht om je binnen de partij te organiseren rond specifieke ideeën– als een platform, een fractie, of,
zo zou het partijbestuur het zien, als “partij in de partij”. Ook in de communistische partij van Rusland was dit lange tijd heel normaal. En met reden: als je de zware taak op je neemt om de maatschappij te veranderen, dan is een open en
vrije uitwisseling van ideeën binnen je partij over de weg vooruit absoluut noodzakelijk. Pas onder Stalin, en later onder Mao, ontstonden de monolithische communistische partijen waarin kritiek en fractievorming een misdaad was. Zijn dat de
tradities waarop de partijleiding wil teruggrijpen?

Sluit je bij ons aan!

We betreuren deze ingreep van de partijleiding, maar zullen ons niet zomaar het zwijgen laten opleggen. Elke dag zien we het failliet van het kapitalisme, worden we geconfronteerd met economische crisis, ecologische crisis, oorlog in Gaza en
Afghanistan… De strijd voor het socialisme is actueler dan ooit. Wij roepen leden en sympathisanten van de SP op om samen met ons te vechten voor het socialisme. Wij roepen niet op om de SP te verlaten, maar samen met ons te vechten
voor een echte en democratische socialistische partij, binnen en buiten de SP. Sluit je bij ons aan!
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7 reacties »

1. […] Op het weblog van Platform Rosa, een initiatief van kritische linkse SP-ers, las ik dat de SP besloten heeft om de groepering Offensief uit die partij te werken. Dat is een kwalijk besluit, een besluit dat de SP armoediger maakt en
daarom heel links nodeloos […]

Pingback door Socialistische Partij werkt socialistische groep uit partij « Rooieravotr — 12 februari 2009 @ 7:50 50

2. M’n afdelingsvoorzitter was zo vriendelijk om me een mailtje te sturen. Lees de rest op: http://blog.socialisten.net/?p=37

Reactie door Emil — 15 februari 2009 @ 12:17 17

3. Tja er waren voor het congres al mensen die dit beleid van monddood maken van leden en kader zagen gebeuren.
Na het congres was dat voor veel leden dan ook bewezen.

Er bleven nog enige “positievelingen” over die, in mijn ogen tegen beter weten in, de partij toch meenden te kunnen verbeteren. bijvoorbeeld CDSP, en ook die is van teleurstelling uit elkaar gevallen. En nu dus doet de oligarchie van de
Partijraad de volgende stap, de onaantastbaarheid meer veilig stellen, royeer alle leden van Offensief. Is daar ook nog een “formele” draai aan gegeven? Bijvoorbeeld “ondermijning” van het gedachtengoed van de SP?

Roelf

Reactie door R van Bergen — 2 maart 2009 @ 4:00 00

4. Het lijkt mij inderdaad beter voor offensief, die geheel hun eigen gang gaat, om hun eigen weg te kiezen. Offensiefers onderschrijven niet de standpunten en visie van de SP… wat doe je dan in zo’n partij? En als je dan stiekem tijdens
partijbijeenkomsten op de achtergrond individuele leden benaderd, zonder daarbij ooit de discussie partijbreed te willen trekken, dan ben je in mijn ogen verkeerd bezig.

Reactie door Sjaak — 27 maart 2009 @ 12:59 59

5. Beste Sjaak. Waarop baseer je je dat wij niet de standpunten van de partij onderschrijven? Natuurlijk staan wij voor solidariteit, gelijkwaardigheid en menswaardigheid. Of heb je het ergens anders over?

En stiekem? Wij zijn juist heel openlijk in onze standpunten en discussies. Ik heb zo het idee dat dit ook de reden is waarom Offensief leden specifiek worden aangevallen door de partijleiding.

Overigens stoort mij de toon die het partijbestuur zich aanmeet ook behoorlijk. Er lijkt een bewuste strategie gaande van het creëren van een wij-zij tegenstelling: wij SP, zij Offensief. Wat een onzin! Ik ben zelf al 6 jaar actief SP lid,
waarvan nu ook een 3 jaar Offensief lid en ik vind een dergelijke toon dan eerlijk gezegd ook hoogst beledigend.

Offensief is een platform van marxistische SP leden die opkomt voor massale actie om onze belangen – de belangen van werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving – te verdedigen en meer te eisen van de hoge heren die
zich over onze ruggen verrijken. Áls we het dan gaan hebben over een wij-zij tegenstelling denk ik, nee weet ik, dat een overgrote meerderheid van SP’ers inderdaad voor actie staat en voor een coalitiedeelname in Balkenende 5, waar
de rechtse partijleiding op aanstuurt.

Reactie door Emil Jacobs — 27 maart 2009 @ 11:29 29

6. Correctie, mijn laatste zin moet natuurlijk zijn:
Áls we het dan gaan hebben over een wij-zij tegenstelling denk ik, nee weet ik, dat een overgrote meerderheid van SP’ers inderdaad voor actie staat en niet voor een coalitiedeelname in Balkenende 5, waar de rechtse partijleiding op
aanstuurt.

Reactie door Emil Jacobs — 27 maart 2009 @ 11:32 32

7. Sorry voor de wat scherpe toon in mijn eerdere reactie, het bloed is weer wat gekoeld nu. Hoe dan ook, het lijkt me beter dat we alle hens aan dek zetten voor echte problemen die nu in de samenleving aan de orde van de dag zijn en
geen energie verspillen aan heksenjachten op mede-socialisten.

Reactie door Emil Jacobs — 27 maart 2009 @ 6:54 54
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Waarom wij ons lidmaatschap van
Socialistisch Alternatief opzeggen

Betreft: Opzeggen lidmaatschap Socialistisch Alternatief door Bobby
Siecker en Jos Alembic

Beste Socialistisch Alternatief,

Bij deze geven wij aan ons lidmaatschap op te zeggen van Socialistisch
Alternatief en het CWI internationaal. Gezien het sporadische

bijeenkomen van de organisatie kan dit wellicht als een verrassing komen. Wij willen middels
deze open brief daarom uitleggen waarom we ons lidmaatschap opzeggen, welke politieke
problemen we hebben en hoe wij uiting gaan geven aan onze politieke ideeën. Allereerst willen
we echter beginnen met een overzicht van onze politieke ontwikkeling tot nog toe.

Jos Alembic
Begin 2003 werd ik politiek actief. In januari van dat jaar werd ik lid van de SP, in augustus werd
ik actief lid van de lokale afdeling. Dat lidmaatschap was een stap in een proces dat al langer
speelde. Al op vrij vroege leeftijd trokken communistische idealen mij, hoewel het Stalinisme
van de USSR mij verafschuwde. Maar iets bleef knagen: Was de SP dan het antwoord? Konden
we een betere, menselijkere, samenleving dan gewoon stemmen in de Tweede Kamer? Was
alles wat nodig was dan gewoon een absolute meerderheid voor de SP of, op zijn minst, een
linkse coalitie? Dat leek mij van niet, hoewel ik het alternatief erop ook nog moest uitvinden. Ook
omdat ik aardig actief was in de partij, zeker lokaal, wilde ik de SP niet zomaar verlaten voor een
andere club. De NCPN trok mij vanwege haar Stalinistische politiek ook al erg weinig als
alternatief en ook de IS, waar ik al eens een keer van had gehoord, vond ik weinig interessant
juist omdat ze niet in de partij actief waren.

Ik bleef dus zoeken naar een club Marxisten in de SP. Eind 2005 vond ik die en werd na een
eerste bezoek aan een bijeenkomst in Rotterdam lid van wat destijds nog Offensief heette en
sinds september 2010 Socialistisch Alternatief heet, de Nederlandse sectie van het Committee
for a Workers’ International (CWI). Zonder dit lidmaatschap zou ik naar alle waarschijnlijkheid
niet de politieke ideeën hebben die ik nu heb, zou ik me niet verdiept hebben in Marxistische
politiek en me waarschijnlijk op enig moment uit frustratie uit de politiek zijn gestapt, zonder de
alternatieven te kennen op de bestaande orde. Allereerst gaat dus mijn dank uit naar deze
kleine, maar hechte groep mensen zonder wie dit alles niet gebeurt zou zijn.

Na een eerste introductie periode begonnen de eerste limitaties echter duidelijk te worden.
Offensief was, zoals gezegd, erg klein en de activiteiten waren (en zijn) ook navenant: Er was
een publicatie en er waren bijeenkomsten op landelijk niveau. De publicatie (eerst een krant,
daarna een magazine format) is inmiddels gestopt, het laatste nummer verscheen in november
2011. Ook de landelijke bijeenkomsten worden zelden nog georganiseerd.

Op internationaal vlak gebeurde er meer. De Belgische LSP, een stuk grotere organisatie met een
paar honderd leden en een actief intern politiek leven, organiseert elk jaar de zomerschool voor
de Europese secties van het CWI, hoewel er ook van buiten Europa de nodige kameraden
aanwezig zijn. Deze zomerschool was een tijd een belangrijke boost voor mijn actieve deelname
aan de organisatie. Gezien ook dat ik vlakbij de Belgische grens woon, was ik regelmatig
aanwezig bij diverse activiteiten van de LSP zoals demonstraties en “Socialisme” weekenden.

Het hoogtepunt van dit actieve lidmaatschap was mijn lidmaatschap van het secretariaat, de
leiding van de Nederlandse organisatie, en mijn rol als Nederlandse vertegenwoordiger op het
IEC (het International Executive Committee, de internationale samenkomst van CWI secties) in
2009.

Kentering

2009 kende echter ook een keerpunt, op meerdere momenten. De belangrijkste ‘trigger’ was een
aanvaring die ik had in april van dat jaar. Ik was op dat moment al een paar jaar ook actief op
het webforum revleft.com, een discussie plek voor alle mensen die revolutionair-linkse ideeën in
een of andere vorm erop nahouden. Op dit forum zijn ook de nodige CWI leden te vinden en na
wat discussie werd het idee opgevat om een CWI webforum te starten. Iets wat ik technisch
verzorgde.

Binnen enkele uren na aankondiging van dit webforum, werd ik van drie verschillende kanten
dringend opgeroepen het forum “ONMIDDELIJK” te sluiten. Men had ‘slechte ervaringen’ met
webfora, zo werd mij verteld. Een ander stelde: “dergelijke fora vallen immers onvermijdelijk ten
prooi aan de talloze hyena’s die maar al te graag het werk van het CWI beschadigen, liefst door
in te spelen op vooroordelen”. Ook zou ik geen ‘toestemming’ hebben gevraagd om de naam
van het CWI te mogen gebruiken. Dit laatste roept overigens meteen twee punten op: 1. Heeft
de CWI leiding een copyright op de naam of iets dergelijks, waar men krampachtig aan
vasthoudt? 2. Deze houding betekent, de facto, dat het CWI leden verbied zich te organiseren
buiten de “structuren”, een oppositie krijgt nul ruimte om zichzelf maar de vraag te stellen of
men het met iets eens of oneens is.

Geschrokken van zulk hevige reacties haalde ik het forum obine, maar het zette me wel aan het
denken over het democratisch functioneren van de organisatie en, daarmee, een heel legio aan
onderwerpen.

Ik begon dus opnieuw verder te zoeken. Ik trok niet de conclusie om de baby met het badwater
weg te gooien en het Marxisme vaarwel te zeggen, daarvoor zat die overtuiging te diep. Ik
kwam in aanraking met de politiek van de CPGB. Deze Britse organisatie is een voortzetting van
een fractie uit de oude CPGB die in 1991 opgeheven werd en stelt zich tot doel dat de
communistische partij opnieuw moet worden opgericht via de eenwording van revolutionair-
links op democratische, internationalistische en klasse-onafhankelijke basis. Hun Weekly
Worker heeft die doelstelling in het achterhoofd en de openheid waarmee politieke
tegenstellingen werden bediscussieerd was een grote openbaring. Door de openheid, door
tegenstanders volledig woord te geven, was ik een niveau van discussie en debat tegen
gekomen die ik maar zelden elders had gezien. Deze aanraking met een andere stroming binnen
het Marxisme heeft ook een impact gehad op mijn politieke ontwikkeling van de afgelopen vijf
jaar, maar daarover later meer.

Waarom dus nu deze open brief? Had ik de afgelopen vijf jaar geen inbreng kunnen maken om
de organisatie te wijzigen? Opbouwende kritiek kunnen inbrengen?

Dit is meermalen gebeurt de afgelopen jaren. Ons laatste congres, bij uitstek een gebeurtenis
om naar de langere termijn te kijken en te rececteren op de laatste periode, dateert uit 2006.
Herhaalde vragen voor een nieuw congres werden afgedaan met “wij hebben elke vergadering,
vooral op de redactievergaderingen, goede discussies” en “er komt zeker een moment dat het
houden van een congres een rol kan spelen bij het integreren van een groep nieuwe jonge
kameraden en bij het opstellen van nieuwe perspectieven, maar zover is het nu zeker nog niet”.

Het laatste argument is wat mij betreft cauwekul: Een congres gaat niet over het ‘integreren van
nieuwe leden’, maar over strategische, dat heet, lange termijn perspectieven en recectie. De
vergaderingen waar naar gerefereerd worden betreffen de landelijke vergaderingen, waar ieder
lid op welkom is en waarop wordt gesproken over de huidige politieke ontwikkelingen. Geen
ruimte voor recectie of lange termijn visie. Dat heb ik zelf ook ondervonden toen ik een aantal
maal een discussietekst had voorgelegd ter discussie op een dergelijke vergadering, waarvan
geen enkele keer een serieuze behandeling plaatsvond.

Hierdoor heb ik nu deenitief het gevoel dat Socialistisch Alternatief niet meer de organisatie is
waar ik iets kan betekenen, een groep zonder visie of doel en waar aanmodderen en wachten op
betere tijden het devies lijkt te zijn.

Bobby Siecker
Rond het jaar 2001, zeker na de gebeurtenissen van 11 september en de respons daarom door
wat ik nu het “Amerikaans imperialisme” zou noemen werd mijn politieke interesse opgewekt.
Aanvankelijk was ik nog erg zoekende. Ik was (en ben) erg gedesillusioneerd wat betreft de
huidige sociale toestand van de mensheid en had in het begin, mede wijtens de ietwat xenofobe
inslag van mijn ouders destijds, moeite om richting te geven aan mijn ideeën. Ik schommelde
tussen romanticistische ideeën die ik nu als reactionair zou ervaren en vage anarchistisch-
utopische hersenspinsels. Ik was zelfs korte tijd ietwat meegesleept in de retoriek van Fortuyn,
ook al was dat maar van korte duur.

Veel veranderde toen ik op de middelbare school waarop ik zat een aantal gelijkgestemden
ontmoette tijdens een spontane demonstratie onder de titel “voer eendjes, geen oorlog!”. Ik
begon mezelf rond dezelfde tijd ook “communist” te noemen, al had ik -in retrospect- maar
weinig sjoege van wat dat precies inhield. Al was ik er wel van overtuigd dat het weinig met de
USSR te maken had. Met een aantal leerlingen van de voer eendjes demonstratie vormde we de
AVS groep, de Algemene Vredes-Socialisten. Enthousiast begon ik vergaderingen voor deze
groep te organiseren met steeds zwaardere politieke thema’s, al bleek langzaam maar zeker dat
het politiek niveau bij de andere leden veel lager was, en het voor hen het groepje vooral een
hoge sociale waarde had, op de typisch adolescente manier.

Gelukkig waren deze bijeenkomsten een startschot voor mijn zoektocht naar politieke ideeën. Al
gauw kwam ik allerhande websites terecht. De IS trok mij totaal niet, omdat ik die groep als een
stel opgehitste studenten zag met weinig nieuws te melden. En zowel nu als toen niet anders
kon karakteriseren als ‘linkse watjes’, met hun veelal a-politieke leuzen en subcultuur van
palestina-sjaaltjes en vegetarisme. De NCPN was uit den boze vanwege hun quasi-
Stalinistische/Maoïstische inslag. Dankzij de website van de Amerikaanse afdeling van het
CWI/CAI, die ik prees omwille hun werk in het hol van de leeuw, raakte ik in contact met
Offensief.

Het duurde niet lang of ik sloot mij aan als 16 jarig broekie bij de organisatie. Vol enthousiasme
kwam ik naar vergaderingen en ging ook vol overgave naar een aantal van de zomerscholen.
Mijn politieke ontwikkeling ging in de hoogste versnelling, ondanks mijn problemen met lezen. Ik
kan niet ontkennen dat ik soms wat doorschoot in mijn jeugdige onschuld als het ging om het
verklaren van mijn liefde voor het project van het socialisme. Ik denk dat dit deels komt doordat
ik mij, als iemand die z’n leven lang geplaagd was door autisme en daarmee eenzaamheid,
eindelijk een plek had gevonden tussen mensen.

Er volgden een paar jaren van redelijke activiteit voor Offensief, zeker in vergelijking met de
laatste jaren. Ik wilde enthousiast meedoen, ondanks mijn tekortkomingen. Er was zelfs een
moment waarop ter sprake kwam of ik “full timer” of “vrijgestelde” kon zijn voor de organisatie.
Verder besloot ik vol idealistische voornemens de opleiding graesch vormgeven te gaan doen
om daarmee het propagandamateriaal van de organisatie te kunnen vormgeven. Ondertussen
ging het opdoen van politieke en historische kennis natuurlijk door.

Helaas nam mijn politieke betrokkenheid nogal af vanaf de tijd dat ik de graesch-vormgeven
opleiding ging doen. Dit kwam enerzijds door de werkdruk vanuit school, anderzijds door het
lage niveau van activiteit in de organisatie. In de tussentijd had ik leden zien komen en zien
gaan, zonder dat er echt veel structureels gebeurde. Meer en meer begon de boel op een
roerloos schip te lijken, drijvend op het eb en vloed van de objectieve politieke situatie. Er
bestond, en bestaat geen écht perspectief op de directe toekomst binnen de organisatie. En het
credo bleef min of meer: “eerst meer leden, daarna kunnen we werkelijk aan de slag”. In dit
klimaat wist ik mij totaal geen raad met de vraag wat ik zélf kon betekenen in de organisatie, en
de wereld van politiek en activisme in zijn geheel. Voor mij was het activisme binnen de SP ook
iets waar ik veel moeite mee had. Omdat ik mij niet kon vinden in de SP als partij en politiek
platform. Voor mij waren ze veel te soft. En de paar keren dat ik naar SP bijeenkomsten was
kwam de cultuur me erg burgerlijk over. Met nauwelijks ook maar een anti-kapitalistisch, of anti-
staat sentiment te bekennen. Laat staan een marxistisch of daadwerkelijk socialistisch
perspectief. Door deze feiten raakte ik vrijwel totaal inactief.

Deze inactiviteit wilde niet zeggen dat ik geen interesse meer had in politiek. In tegendeel. Ik
was nog altijd hongerig naar kennis en inzicht in de situatie. Maar door de positie van
machteloosheid leidde dit vaak tot frustraties. Zelfs perioden van depressie van tijd tot tijd.
Echter, mijn geloof in de noodzaak van het socialisme bleef onaantastbaar, vooral doordat de
ideeën en de analysen van Marx keer op keer bevestigd werden door de situatie in de
wereldeconomie. Wel begon ik zachtjes meer en meer te twijfelen aan de methoden van het
CWI. Niet alleen omdat we in Nederland maar wat bleven aanmodderen, maar vooral ook dat
internationaal gezien de groei er niet bepaald in zat. Zelfs niet in België en Engeland en Wales -
de grote voorbeelden voor Nederland- waar, ondanks de economische en politieke situatie in de
wereld, nauwelijks vooruitgang werd geboekt, en dezelfde ouwe koppen bleven terugkomen.
Daarnaast begon me het feit dat radicaal links in Nederland en Internationaal zo versplinterd is
steeds meer te irriteren en zorgen te baren. Waarom werkten clubs als het CWI, de IST en de 4e
volledig langs elkaar heen, vaak elkaar alleen ziend op demonstraties, en dan vaak angstvallig
elkaar ontwijkend? De karikatuur uit Monty Python’s “Life of Brian” begon steeds realistischer te
worden in mijn ogen. En is minstens zo lachwekkend voor mensen die de leuze “Proletariërs
aller landen, verenigt U!” roepen.

Mijn politieke waakvlam werd weer wat aangewakkerd de afgelopen jaren dankzij Jos Alembic,
ik zal zijn invloed in mijn politieke ontwikkeling zeker niet ontkennen. Hij nodigde me uit om eens
mee naar de Communist University te komen van de CPGB in Engeland, waar hij hierboven al
over verteld. Allereerst was ik sceptisch, maar spoedig ging een wereld voor mij open. De
openheid die daar gevoerd werd, alsook het niet schuwen van politieke onenigheid was een
grote teug frisse lucht die leidde tot veel nieuwe inzichten. Echter, ik voelde me in geen enkel
opzicht hierdoor bewogen Offensief te verlaten. Eerder had ik het idee de organisatie, wellicht
samen met Jos, te transformeren. Of in ieder geval een beetje een frisse wind te laten waaien.
Helaas is er weinig te beginnen met een club die eigenlijk inactief is. Was ik in België of Zweden
gesitueerd, dan was het een ander verhaal geweest.

Toch wil benadrukken dat Offensief (ja, ik noem het nog steeds zo) een absoluut essentiële rol
heeft gespeeld in mijn politieke (en gezien mijn leeftijd, persoonlijke) ontwikkeling. Hiervoor ben
ik de organisatie, vooral de kameraden van de organisatie, zeer dankbaar.

Politieke meningsverschillen
We kunnen op diverse terreinen beginnen, maar we beginnen bij wat Trotskisten het
‘overgangsprogramma’ noemen, maar eigenlijk geen echt programma is, in de zin dat we het
hebben over een programmatisch document. Beter is om te spreken over een
overgangsmethode wat zich vaak uit in specieeke eisen voor specieeke onderwerpen. De
overgangsmethode doelt, in een notendop, op het aansluiten van ‘bestaand bewustzijn’ van de
arbeidersklasse om dit vervolgens te radicaliseren, stap voor stap, met steeds verdergaande
eisen om uiteindelijk bij een revolutionair bewustzijn uit te komen.

Deze aanpak heeft echter een aantal problemen die we hier in twee delen opsplitsen: De
gevolgen voor het soort partij wat Trotskisten opbouwen aan de ene kant en aan de andere de
houding van Trotskisten ten opzichte van de arbeidersbeweging.

Sektarisme en het complot

Zoals gezegd doelt de overgangsmethode op het ‘aansluiten bij bestaand bewustzijn’ van de
‘meest bewuste lagen’. Het probleem is alleen dat dit bestaande bewustzijn vrijwel altijd
reformistisch van aard is. De meest ‘radicale’ eisen gaan niet verder dan de “onteigening van de
grote bedrijven die de economie domineren”, “de productiemiddelen in handen van de
gemeenschap en democratisch     gepland voor de voorziening in de behoeften van de
miljoenen, niet de miljonairs” en “voor     volledige democratie. Alle functionarissen worden
gekozen en staan onder controle van diegenen die hen gekozen hebben”. Wat ontbreekt zijn
democratisch republikeinse eisen, politieke eisen die onze klasse onderwijzen in de noodzaak
van een democratische republiek, zoals Friedrich Engels al beschreef in zijn kritiek op een
concept van het Erfurt programma , de concrete vorm van de ‘dictatuur van het proletariaat’.

De methode van het overgangsprogramma is echter anders. De arbeidersklasse wordt geacht
politiek te leren via ‘strijd’, dat heet, protest, stakingen en dergelijke. Door steeds een ‘stap verder
te gaan’, zo is het idee, radicaliseert de arbeidersklasse, totdat ze vanzelf revolutionaire
conclusies begint te trekken omdat de eisen waarvoor ze strijd niet realiseerbaar zijn onder het
kapitalisme en dus dat socialisme de enige uitweg wordt.

De weg hiernaartoe is die van een staking, liefst ook een algemene staking. Letterlijk genomen
is een algemene staking onacceptabel. Waar kunnen gewonden immers naar toe als het
ziekenhuis gesloten is? Waar kunnen mensen hun eten halen als de winkels leeg zijn? Hoelang
blijft het licht aan als de elektriciteitscentrales geen kolen meer aangeleverd krijgen? Natuurlijk
is de opzet dat de werkende klasse het heft zelf in handen neemt, middels een stakerscomité.
En als de stakerscomité’s maar lang genoeg het heft in handen hebben en dat maar zo breed
mogelijk over de hele maatschappij aanwezig zijn, dan komt dat de facto neer op een
machtsovername. Presto, revolutie!

Nu de werkelijkheid. In 1974, tijdens de Anjerrevolutie in Portugal, speelde zich precies zo’n
stakingsgolf af, een serieuze revolutionaire crisis voor het fascistische regime. Maar wie vulde
het machtsvacuüm die het instortende regime achterliet? De sociaal-democratie, gesteund door
imperialistische krachten. Ander voorbeeld: De Iraanse revolutie van 1979 kende ook een hoop
stakerscomité’s die het zittende regime van de Shah ten val bracht. Wie vulde dat
machtsvacuüm? De Islamisten, die overigens in de jaren erop alle revolutionaire elementen
uitmoordde, als deze het land niet al hadden ontvlucht.

We kunnen meer voorbeelden geven, maar het punt kan worden gemaakt: Revolutionaire crises
alléén zijn niet voldoende voor de arbeidersklasse om de macht te nemen. Er zal bij een
dergelijk machtsvacuüm altijd worden gekeken naar bestaande krachten. En dat zijn vrijwel
nooit de minuscule revolutionaire groepen, maar maatschappelijke krachten die al een zekere
inworteling hebben.

De bureaucratische sekte

Bovendien is de strategie, zo bekeken, ook gebaseerd op een complot: Revolutionairen zijn niet
eerlijk over de einddoelen, omdat de arbeidersklasse dit ‘toch niet zou begrijpen’, maar
manipuleren met ‘correcte slogans’ op het ‘juiste moment’ de klasse. Meestal leidt dit tot niks en
blijven we in de marge, waardoor onze ‘aansluitende’ eisen niet zijn te onderscheiden van wat
bijvoorbeeld de SP verdedigt. Dagelijks hebben we zelf geworsteld met deze tegenstelling als
SP of FNV leden ons vroegen in welke zin we dan zo anders waren. Een stap hoger is het voor
menig buitenstaander ook onbegrijpelijk waarom Socialistisch Alternatief en, bijvoorbeeld, de
veel bekendere Internationale Socialisten niet gewoon samengaan.

Om dit te begrijpen moet je veel scholingsmateriaal lezen, iets wat alleen intern wordt verspreid.
Om de methode volledig te beheersen ben je vaak een paar jaar en heel wat boeken en
scholingen verder. Veel mensen haken onderweg af, de mensen die blijven geloven blijven over.
Bovendien doet iedere andere groep (IS, NCPN, Doorbraak, Grenzeloos…) exact hetzelfde,
iedereen overtuigd van hun eigen gelijk en elkaar troeven afvangen, maar nooit met elkaar
wezenlijk in discussie of debat, laat staan dat er ruimte zou zijn voor eenheid op basis van
onenigheid, dat heet, een democratische cultuur waarin open meningsverschillen vrijelijk
kunnen voorkomen.

Intern is er ruimte voor discussie, hetzij maar beperkt. Ruimte voor het ontwikkelen van een
andere kijk is er effectief niet. In Nederland is die er niet omdat er geen organisatie is, in andere
landen waar het CWI wel een werkende organisatie heeft, zijn de kaders ook vrij star. De leiding
heeft hierin een structureel voordeel ten opzichte van enige groep van dissidenten. De leiding
van een werkende sectie bestaat immers uit fulltimers en heeft communicatieve toegang tot
alle lagen van de partij. De oppositie moet het vaak doen met een ‘Intern Bulletin’ dat door de
leiding wordt verspreid en waarop de leiding altijd meteen een antwoord geeft.

Naar buiten toe is er expliciet géén ruimte voor andersdenkenden. De partij moet immers altijd
de ‘juiste slogans’ naar buiten brengen. Als er opeens meerdere, concicterende geluiden zouden
worden geuit zou dat de arbeidersklasse toch maar ‘verwarren’. In veel andere organisaties op
de linkerzijde zijn royeringen niet ongewoon, bij het CWI lijkt een andere tactiek te worden
geprefereerd: Een uitputtingsslag in het voordeel van de leiding, waardoor opposanten de
organisatie meestal vanzelf wel verlaten.

Dit allemaal gezegd hebbende, wat dan wel?

Deze vorm van organisatie is niet uniek voor Trotskisten, hoewel de specieeke methode van het
overgangsprogramma dat weer wel is. Maar ook Stalinisten en Maoïsten hebben last van
dergelijke problemen. Ze hebben een historisch gemeenschappelijke bron: De ontwikkelingen
van de vroege Communistische Internationale. Door de Russische burgeroorlog en de
verwachting tussen 1918 en 1923 dat ook de rest van Europa een revolutionaire burgeroorlog
zou kennen, heeft men de strategische keuze gemaakt voor de partijvorm die we nu
‘Leninistisch’ noemen .

We kunnen zeggen dat deze partijvorm ronduit heeft gefaald, als deze al ooit heeft gewerkt. Na
de val van de Sovjet-Unie werd duidelijk hoe zwak de revolutionair linkerzijde er werkelijk
voorstond. Geen ‘rode jaren negentig’ zoals Peter Taaffe eind jaren ’80 nog voorspelde, maar
een algehele ineenstorting van de arbeidersbeweging als een bewust klasse-project voor een
andere maatschappij. Vóór de val van de muur was de beweging vooral geënt op het bestaan
van het Oostblok als alternatief op het kapitalisme, iets wat het in onze ogen absoluut niet was,
maar waarvoor in deze brief geen ruimte is om verder toe te lichten Hillel Ticktin geeft een
kritisch overzicht van de verschillende blikken op de USSR in deze video:
http://vimeo.com/29505740[/re]. De crisis op de linkerzijde is dus véél langer aan de gang en
werd slechts verhuld door de Stalinistisch-georiënteerde periode. Het zou terug gevoerd kunnen
worden tot de jaren ’30, zo niet verder.

Wat we nodig hebben is een partij die er weer naar streeft om de klasse te organiseren als
klasse. Een klasse-partij dus waarin meningsverschillen, die ongetwijfeld voorkomen, openlijk
worden bediscussieerd zodat het collectief daarvan kan leren in de partij, maar ook de klasse
als geheel.

Wat ook nodig is, is een democratisch-republikeinse cultuur en programma. Te vaak blijft de
overgangsmethode vast hangen in minimalisme aan de ene kant (bijvoorbeeld bij de eis met
een 24 uren staking of een nationale afsplitsing, zoals bij Schotland en Catalonië op basis van
een ‘socialistisch programma’) en maximalisme aan de andere kant (een ‘socialistische
confederatie van Europa’). Ondanks de claim dat de overgangsmethode een ‘brug’ zou bouwen,
is er geen link tussen dergelijk minimalisme en maximalisme. Hoe gaan we immers van een
‘socialistisch’ Nederland naar een Europese ‘socialistische confederatie’, om maar wat te
noemen?

Een democratisch-republikeins programma focust op de politieke machtsovername door de
arbeidersklasse. Het streeft naar concrete politieke eisen in het hier en nu, bijvoorbeeld: Tegen
‘presidentiële’ (één-persoon) leidingsvormen en vóór collectieve; opheffen van de AIVD/MIVD;
voor, zover als mogelijk, lokale macht; opheffen van copyright en intellectueel eigendom; voor
universele training in het gebruik van wapens en voor milities; voor een Europese
Democratische Republiek en continentale eenheid van de werkende klasse. Het doel van een
dergelijk programma is het politiek wapenen van de arbeidersbeweging met concrete eisen, een
programma die in haar geheel leidt tot de democratische republiek, de “dictatuur van het
proletariaat”.

Deze propaganda voor een concreet alternatief op de gebureaucratiseerde, kapitalistische
samenleving is werk van lange adem. Het heeft immers weinig zin veel op agitatie te focussen
en bijvoorbeeld voor stakingen op te roepen als deze voorstellen geen antwoord formuleren op
de noden van de beweging en als de bureaucratie en overheden de touwtjes in handen hebben.
De Derde Internationale concludeerde dat dit de leiding zou discrediteren, maar negentig jaar
later is daar niet veel van terecht gekomen. In tegendeel: Marxistisch links is gemarginaliseerd
en zelf gediscrediteerd.

Tot slot
Wij stappen dus wel uit de organisatie, maar benadrukken dat we niet gedesillusioneerd het
Marxisme achter ons laten, integendeel. We starten een nieuw project dat de komende weken
en maanden vorm zal krijgen als Communistisch Platform en waarvan de website op
communisme.nu te vinden zal zijn. Ons doel zal zijn om de revolutionair linkerzijde te verenigen
op basis van een Marxistisch programma, wat betekent dat we allereerst de diverse groepen
een kritische spiegel moeten voorhouden en daarmee het debat aangaan. Ook willen we met dit
project de bredere arbeidersbeweging – de vakbonden, de SP – in om campagne te voeren voor
democratie, internationalisme en een onafhankelijke positie voor onze klasse en, daarmee, dus
in de eerste plaats oppositie voeren tegen bureaucratie, nationalisme en klassencollaboratie
(zoals bijvoorbeeld het Poldermodel).

Onze politieke kritiek in deze brief is nog maar beknopt. Op 1 mei verschijnt het eerste nummer
van Kompas, waarin we uitgebreider onze standpunten duidelijk zullen maken. Het is omdat we
bezig zijn met dit project én omdat we geen mogelijkheden zien om het CWI in Nederland te
veranderen als leden, omdat de organisatie nauwelijks bestaat, dat het ons de ‘eerlijkere’ optie
lijkt om eruit te stappen.

Wij nemen dus geen afscheid maar zullen elkaar wellicht nog vaak tegenkomen op diverse
activiteiten. Wij blijven alle CWI’ers zien als kameraden, net als elke serieuze strijder voor onze
klasse. Laat onze politieke meningsverschillen daar niet tussen komen maar juist een
uitnodiging zijn om het debat aan te gaan, in het openbaar, waar onze klasse ook van kan leren!

Met communistische groet,

Jos Alembic
Bobby Siecker

April 2014.

Referenties en noten:
1. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/06/29.htm

2. Revolutionary Strategy is een boek dat hier een uitgebreide analyse op geeft:
http://cpgb.org.uk/home/books/revolutionary-strategy-2008

3. Hillel Ticktin geeft een kritisch overzicht van de verschillende blikken op de USSR in deze
video: http://vimeo.com/29505740
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In het Offensief voor een Socialistisch Alternatief!
Jos Alembic - 27.09.2010 14:38 

Vandaag publiceren we nummer 1 van Socialistisch Alternatief. Dit is de opvolger van het blad Offensief. 

Na de oprichting in 1977 onder de namen "Inter" en "Voorwaarts" was sinds begin jaren '80 de Nederlandse afdeling van het Comité voor een Arbeiders-Internationale (Committee for a Workers' International - CWI) bekend onder de naam "Offensief", maar tijden veranderen en dus gaan we
verder onder de naam Socialistisch Alternatief. 

Met deze nieuwe naam willen we de noodzaak voor het socialistisch alternatief duidelijker naar voren brengen, in een periode waarin de crisis van het kapitalisme meer en meer centraal staat. Met "Offensief" wilde we toen een uitdrukking geven aan een verandering die nodig was in het karakter
van de klassenstrijd destijds waarin de beweging een erg defensieve strijd voerde om rechten en verworvenheden te behouden tegen de aanvallen van de kabinetten Lubbers. "Offensief" was de juiste naam voor dat moment en we hielden (en houden) vast aan dit concept: Strijd is een eerste
vereiste willen we als arbeidersklasse in Nederland (en internationaal) ergens komen. 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de jaren '80 en nu. Ook nu is het kapitalisme in crisis, ook nu worden we geconfronteerd met stijgende werkloosheid en draconische bezuinigingen in alle Westerse landen. In de neokoloniale wereld betekent het kapitalisme honger, oorlog en milieurampen.
De objectieve noodzaak voor een socialistische maatschappij is nog nooit zo groot geweest. 

Echter, het socialisme als alternatief is nu minder aanwezig in de ideeën van jongeren en arbeiders. De ineenstorting van de Stalinistische staten en het ideologisch propaganda-offensief van rechts dat het kapitalisme gewonnen heeft en socialisme niet werkt, hebben een effect gehad. Wij stellen
daarentegen dat socialisme niets te maken heeft met stalinisme en dat socialisme alleen werkt als het democratisch is en niet beperkt blijft tot een gering aantal landen. Ook werd de afgelopen jaren het woord "offensief" steeds vaker in verband gebracht met militair optreden, zeker tegen de
achtergrond van de brutale oorlogen in Afghanistan en Irak. 

Wij willen met de naam “Socialistisch Alternatief” aan de ene kant benadrukken dat het socialisme het alternatief is voor het kapitalisme; anderzijds willen we de groeiende groep jongeren en arbeiders die op zoek gaan naar dat socialistisch alternatief beter bereiken. Wij willen met hen in
discussie en in actie gaan. Ben jij één van die mensen die de strijd aan wil gaan voor een socialistische maatschappij? Sluit je aan! 

Je kunt ons bereiken op: 
 http://socialistischalternatief.nl 
 info@socialisten.net 

Voor abonnementen op de krant verwijzen we naar onze webwinkel op de nieuwe website. 

 E-Mail: info@socialisten.net  Website: http://socialistischalternatief.nl 
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa feminisme gentechnologie globalisering kunst, cultuur en muziek media militarisme natuur, dier en mens vrijheid, repressie & mensenrechten wereldcrisis wonen/kraken

aanvullingen

> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet
altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.
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Ons platform

1. De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme storten de samenleving telkens weer in

crises: zij tonen de kloof tussen arm en rijk aan, dat mensen gebrek lijden ondanks

overproductie, oorlogen over grondstoffen en macht. Deze crises kunnen zowel economisch,

sociaal als politiek zijn en ondermijnen de opvatting dat er maar één maatschappijmodel, het

kapitalisme, mogelijk is.

2. Mensen zoeken weer naar radicale antwoorden op de problemen die kapitalisme met zich

meebrengt. Er wordt weer openlijk gedebatteerd over andere maatschappijmodellen.

Communistisch Platform streeft naar een communistische samenleving. Een samenleving

verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende tegenstellingen en crises van het kapitalisme.

3. Communistisch Platform is geen partij. Wij streven naar de vereniging van de werkende

klasse in een politieke partij waar uiteindelijk ook alle revolutionaire en linkse stromingen zich

thuis moeten kunnen voelen. Met ‘werkende klasse’ wordt hier die sociaal-economische klasse

begrepen die in de economische positie zit dat deze zijn of haar arbeid in principe moet

verkopen voor een loon om te kunnen overleven en zich te reproduceren. Hierbij wordt

meegenomen zij die het huishouden doen, de werklozen, de arbeidsongeschikten,

gepensioneerden en studenten.

4. De arbeidersklasse kan enkel de macht overnemen als deze een politieke eenheid vormt.

Communisten zullen dan ook altijd de grootst mogelijke eenheid nastreven: door binnen aparte

arbeidersorganisaties consistent het belang van de volledige werkende klasse te benadrukken,

door tegen de opvattingen van het kapitalisme in een gezamenlijke arbeiderscultuur op te

bouwen, door oppositie te voeren tegen bureaucratie met een cultuur van openheid en

democratie en door waar mogelijk samenwerkingsverbanden en fusies tussen groepen tot

stand te brengen. De hoogst mogelijke politieke eenheid die, in potentie, de gehele

arbeidersklasse omvat is de communistische partij: het politiek kompas dat richting geeft naar

de universele bevrijding van de mens. Revolutionaire voorhoedes die in naam van de

arbeidersklasse de macht overnemen verdelen de arbeidersklasse enkel in een groep heersers

en een groep volgers.

5. Een communistische partij is een revolutionaire maar geen revolutie-makende partij. Wij

weten dat het net zo min binnen onze macht ligt om de revolutie te maken als het in de macht

ligt van onze tegenstanders haar te vermijden. De maatschappelijke verandering waar wij naar

streven kan alleen gerealiseerd worden als de werkende klasse door een politieke revolutie zich

verheven heeft tot heersende klasse. Wij kunnen niet de omstandigheden voor revolutie

kunstmatig scheppen. Wel kunnen wij onze krachten opbouwen om de zelf-emancipatie van de

arbeidersklasse mogelijk te maken en de macht in handen te nemen, als klasse, als het tot een

revolutionaire crisis komt.

6. De bevrijding van de arbeidersklasse is de bevrijding van de mensheid als geheel zonder

onderscheid van huidskleur of geslacht. De bevrijding van de arbeidersklasse ligt in de

socialisatie van de productiemiddelen. Alleen met het gemeenschappelijk bezit van de

productiemiddelen kan de communistische maatschappij op basis van “van ieder naar zijn

mogelijkheden, aan ieder naar zijn behoeften” bestaan.

7. Communisme is onmogelijk op nationale basis. De internationale hiërarchie van staten sluit

dit uit. Daarom streven wij in Europa naar het oprichten van een communistische partij van de

EU en het bundelen van de verschillende nationale partijen in een communistische

internationale wereldwijd. Verdeeld door landsgrenzen is de werkende klasse machteloos tegen

de heerschappij van kapitaal wereldwijd. Verenigd op een continentale en globale schaal is

kapitaal machteloos tegen ons. Ook organiseren communisten solidariteit met de onderdrukten

wereldwijd en zijn we tegen imperialistische oorlogen en zullen we overal de belangen van onze

klasse benadrukken.

8. Communisten organiseren zich wel per staat, aangezien dit een concrete politieke context

schept. Dit noodzaakt het streven van de communisten tot eenheid van de arbeidersklasse en

revolutionair links binnen één land. Om dit te bereiken moeten we een einde maken aan de

verdeel-en-heerstactieken van de bureaucratische leiding van de werknemersorganisaties en

hebben we een revolutie nodig binnen revolutionair links die een einde maakt aan de politieke

sekten en de weg vrij maakt voor eenheid. Eenheid kan slechts worden verkregen op

democratische, internationalistische en klasse-onafhankelijke basis en een verenigd links in een

communistische partij is verenigd op basis van een communistisch programma.

9. De kapitalistische klasse zal nooit haar macht weg laten stemmen en zal alles binnen haar

macht gebruiken om de onafhankelijke organisatie van de werkende klasse tegen te werken.

Een parlementaire overwinning of sociale wetgeving is daarom niet genoeg. Wij wijzen het

gebruik van het parlement en de invoering van sociale wetten niet af maar weten dat de

arbeidersklasse zich moet voorbereiden op revolutie. Dit zal vreedzaam gaan zolang dat

mogelijk is en met geweld als dat moet.

10. De werkende klasse kan niet het bestaande staatsapparaat overnemen en het voor haar

doeleinden gebruiken. Het staatsapparaat in een kapitalistische maatschappij is gevormd op

een manier waarop het de kapitalistische klasse de macht geeft. Het overnemen van het

staatsapparaat zou alleen het besturen van kapitaal betekenen. Daarom staan communisten

voor hervormingen die de bestaande staat en de heersende klasse ondermijnen en die de

positie van de werkende klasse verstevigen. Het huidige staatsapparaat moet vervangen

worden door een democratische republiek om de weg verder vrij te maken voor sociale revolutie

en communisme.

11. Communisten zijn voor de uitbreiding van macht van de arbeidersklasse in alle gebieden

van de maatschappij: werkvloer, arbeidersorganisaties en lokaal en nationaal bestuur, et cetera.

Wij strijden voor elke hervorming die deze macht kan versterken. Democratie heeft ook een

culturele dimensie: Het moet meer worden dan één keer per vier of vijf jaar een vakje invullen,

veel meer. Het moet normaal worden – zeker binnen de context van de moderne instant

communicatie – dat iedereen meedenkt en meebeslist over de werkplek, je woonomgeving, et

cetera. Deze waarden van democratie en zelf-emancipatie moeten leiden tot een veelheid aan

organisatie: van “rode” vakbonden tot coöperatieven en van ondersteuningsnetwerken tot

recreatiecollectieven. Binnen deze beweging met een veelheid aan organisatievormen dient de

communistische partij als politiek raamwerk die al deze organisaties verbindt in één strijd.

12. Internationalisme; onafhankelijke organisatie; sociale revolutie; en radicale democratie.

Acceptatie van deze punten is de basis voor gemeenschappelijke actie, echter zijn

meningsverschillen en discussie over de uitvoering van deze punten mogelijk. Iedereen die deze

principes met ons deelt wordt gevraagd zich aan te sluiten en zich hiervoor in te zetten bij het

Communistisch Platform.

Volg ons
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Wie zijn wij?

Het Communistisch Platform is een organisatie die communistische politiek voorstaat. We
staan voor de revolutionaire zelf-emancipatie van de arbeidersklasse om zich te bevrijden van
de ketenen van de klassenmaatschappij.

Een communistische maatschappij de?niëren we op de klassiek marxistische manier: een
samenleving zonder staat, zonder klassen, zonder geld, zonder armoede en zonder oorlog. Een
samenleving van vrije producenten waarin we collectief de baas zijn over de economie. Een
samenleving die draait om mensen en onze leefomgeving, niet de dictaten van kapitaal.

Wat maakt ons anders dan andere linkse organisaties? In tegenstelling tot andere groepen zien
wij het niet als onze taak om de volgende communistische partij te zijn. Wij noemen ons
daarom ook niet voor niets een platform. Dat wil zeggen dat wij binnen bestaande
arbeidersorganisaties streven naar een communistisch programma. Momenteel doen wij dat
met name binnen de hoogste politieke uitdrukking van de arbeidersbeweging in het land, de SP,
maar ook is het ons streven om binnen de vakbond, protestbewegingen en andere
arbeidersorganisaties te strijden voor een communistische politiek.

Een eigen politieke partij opzetten leidt wat ons betreft tot een sektarische doodlopende weg.
De SP is alles behalve ideaal en we hebben er ook de nodige politieke kritiek op, maar ondanks
deze gebreken is het zinniger om de bestaande beweging te winnen voor daadwerkelijk
socialistische politiek, dan weer van de grond af aan te beginnen. Wij strijden voor het
opbouwen van een arbeidersbeweging die onafhankelijk is van de kapitalistische staat. Een
beweging met een veeltal aan eigen politieke, economische, sociale en culturele instituties die
daadwerkelijk de macht van kapitaal kunnen breken en vervangen in tijden van een
revolutionaire crisis, met een communistische partij als politiek kompas daarbinnen.

De historische ervaring leert ons dat wanneer de arbeidersbeweging niet uitgaat van het
opbouwen van de macht van de arbeidersklasse, of kiest voor het opgeven van haar
onafhankelijkheid aan de kapitalistische staat, dit leidt tot politieke capitulatie en grote politieke
tegenslagen. Wij strijden dus openlijk tegen deze tendensen in de arbeidersbeweging, een
expliciet politieke strijd. De eerste aanzetten hiertoe hebben wij vastgelegd in ons platform en
ons programma.

Kortom, ons doel is het samengaan van de socialistische visie met de arbeidersbeweging om
deze te transformeren tot een beweging van revolutionaire zelf-emancipatie van en voor de
arbeidersklasse.

Wij roepen iedereen die ons platform accepteert op mee te strijden voor een socialistische
toekomst voor de arbeidersbeweging.

Wil je meer weten of je bij ons aan sluiten? Neem hier contact met ons op.

Volg ons
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Naar een grootse visie

Jack Conrad was een
van de grondleggers

van The Leninist die in
1981 begon met

publicatie. Hij heeft
vele artikels

geschreven voor de
huidige publicatie van
deze groep, de Weekly

Worker alsook een
aantal boeken en

brochures. Zijn laatste
boek is een herziene
versie van Fantastic
Reality welke in gaat
over de Marxistische

visie op religie.

Jos Alembic was verleden week aanwezig op de Communist University, de jaarlijkse school
georganiseerd door de Communist Party of Great Britain. Hij sprak daar met Jack Conrad.

The Leninist was de basis van deze groep en als
publicatie begon in 1981. Wat waren jullie bronnen
van inspiratie om met dit project te beginnen?
Die inspiratie is te vinden in de İșçinin Sesi (Arbeidersstem) vleugel van de Communistische
Partij van Turkije (TKP). Deze organisatie had substantiële wortels in de Turkse gemeenschap in
Groot Brittannië. Rond dezelfde periode was er een politiek verhoogde situatie in Turkije en
ontwikkelde deze publicatie zich van een algemeen arbeidersblad naar een meer polemische
publicatie. Ik las zelf hun Engelse publicatie, Turkey Today, omdat ik geen Turks lees. Dat was
de eerste spreekwoordelijke vonk binnen mijn traditie.

En met “traditie” bedoel je hier de
‘Marxistisch-Leninistische’ traditie?
Ik bedoel er de ‘oXcieel’ communistische traditie mee. Ik zat in het
centraal comité van de New Communist Party – een splitsing van de
CPGB uit 1977, een organisatie van zo’n 700 geclaimde leden,
waarvan zo’n 500 reële – en was ook landelijk organisator voor
ongeveer een jaar. Ik nam deze rollen op als een jong en naïef persoon
die verwachtte dat de oude garde alle antwoorden wel zou hebben.

Ik kwam er al vrij snel achter dat de leiding van deze organisatie
echter geen aauw idee had wat ze aan het doen was. Gedurende mijn
tijd als landelijk organisator begon ik al na te denken over wat ik zou
gaan doen; ik zag mezelf niet veel langer als lid van deze organisatie,
hoewel ik dacht dat ik meer tijd zou hebben. Ik begon bondgenoten te
promoten in leidinggevende posities en had ook wat vrienden in het
centraal comité. We hadden een jeugdorganisatie die mijn ideeën
deelde. Ik had contacten met mensen van de TKP.

Ik correspondeerde met een kameraad die publiceerde onder de naam
van “Frank Grafton”, waar ik vrijwel dagelijks overleg mee had en
discussies mee had over politiek en strategie over werk in de NCP. We
hadden het idee opgepakt om samen te werken aan een boek over
Groot Brittannië, haar plaats in de wereldorde, haar neergang. De inspiratie hiervoor was het
boek Turkey, weak link of imperialism van de pers van İșçinin Sesií.

Ik geloof dat aan de publicatie van nummer 1 van
The Leninist twee jaar van studie vooraf ging. Zat
daar ook een studie bij van de Britse
communistische beweging, zoals van de British
Socialist Party?
Niet echt. Natuurlijk kende we wel iets van de geschiedenis van de CPGB, hoewel dat niet op het
niveau was van wat we er nu van weten. Maar we wisten dat de CPGB in 1920 werd opgericht
als resultaat van een split in de BSP, waarbij de rechtervleugel wegliep uit de partij en de
rebellerende linkerzijde de nieuwe leiding vormde.

Zoals gesteld vormde de TKP İșçinin Sesi vleugel onze inspiratie. Dat men een organisatie kon
opbouwen in zowel Turkije als Groot Brittannië was indrukwekkend. Het zette er ons toe aan om
Lenin’s Collected Works te bestuderen. Niet alle 45 delen van voor naar achter, maar wel een
diepere studie op vragen als democratisch centralisme, de eenheid met de Mensjevieken in
1906 en 07, wat Lenin te vertellen had over de vrijheid van meningsuiting en het recht om het
oneens te zijn met congresbesluiten.

Maar ook Trotski las ik intensief: Zijn werken over de linkse oppositie, over fascisme, over
Spanje, zijn strijd met Stalin in de jaren ’20. Veel termen die we in deze periode gebruikte
kwamen van Trotski, zoals ‘centrisme’ die Trotski gebruikte om Stalin te beschrijven. Wij
gebruikte ‘centrisme’ als term om de linkerzijde in de CPGB te beschrijven: Vage revolutionaire
eisen, maar in werkelijkheid erg conservatief, weifelend en niet onderbouwd.

Je noemde al kort ‘democratisch centralisme’. De
oude CPGB zag zichzelf ongetwijfeld als een
‘democratisch-centralistische’ organisatie,
waarmee eigenlijk bureaucratisch-centralisme
wordt bedoelt, en daarmee had het ook een
lidmaatschap dat loyaal was aan dergelijke
organisatorische waarden. Hoe gingen jullie om met
beschuldigingen van geheime bijeenkomsten,
oneerlijke politiek en niet loyaal zijn aan de partij?
Heel gemakkelijk. We publiceerden en public en tilde daarmee de deksel boven de organisatie
op. We toonden wat er werkelijk gaande was in de partij en waren daarmee uniek. Natuurlijk
kregen we van de meeste mensen te horen dat we de partijnormen braken, dat we ons niet
hielden aan democratisch-centralistische beginselen. Maar wij konden artikels publiceren van
Lenin waarin de democratische praktijken van de Bolsjevieken werden uitgelegd. We legden ook
de nadruk op wat er nodig was: Om een oppositie te voeren tegen een opportunistische leiding,
heb je de keuze om dat op onderhandse manier op te lossen of in de openheid te bestrijden.

In werkelijkheid zat de partij vol fracties en iedere groep had haar geheime bijeenkomsten. Zo
woonde ik een geheime scholing bij in de Young Communist League die een week duurde. De
leiding wist ervan, maar greep niet in. Ook was ik lid van de onoXciële leiding van de Young
Communist League die elke maand bijeen kwam. Dit was overal in de partij, elke afdeling had
haar dissidenten en afdelingen werden gecontroleerd door deze of gene zijde. Dit was bekend
voor ieder actief lid. Deze fracties bestreden elkaar via onderhandse methoden. Wat anders was
aan ons was dat wij de strijd openlijk aangingen. Wij hadden als doel om anderen te betrekken
in deze open strijd, en dan hopelijk aan onze kant. Dus ja, we hadden geheime bijeenkomsten en
beschermden onze identiteit, maar politiek gezien was onze publicatie open en hopelijk zo
eerlijk als mogelijk.

Je had het over de “onoXciële leiding” van de YCL.
Kun je dat toelichten? Wie waren dat?
Ik weet niet wat de oorsprong ervan was, maar het was een product van de diverse oproeren in
de partij. Zo was er een discussie over het veranderen van de naam van de oXciële publicatie
van de partij van Daily Worker naar Morning Star. Dit was duidelijk bedoelt als poging om het
karakter van het blad, als blad van de arbeidersbeweging, af te zwakken. Een ander gebeurtenis
was de Praagse Lente in 1968 en de volgende Sovjet invasie van Tsjecho-Slowakije, welke een
grote beroering veroorzaakte in alle rangen van de partij en een fundamentele tweedeling in de
partijen tussen de pro-Moskou “tankies” [vernoemd naar de pro-invasie houding waar de Sovjet
Unie met tanks de Praagse Lente de kop indrukte] en de “Euros” [vernoemd naar de
hervormingsgezinde vleugel van de ‘oXcieel’ communistische beweging, de zogeheten
eurocommunisten]. Beide waren weer paraplu termen voor allerlei subgroepen. De “tankies”
begonnen alternatieve leidingen te organiseren in alle lagen van de partij. Er werden ook
onoXciële bijeenkomsten georganiseerd om zo de leden van de afdelingen bij elkaar te krijgen
en te spreken over de te volgen strategie, over invloed op congressen, etc.

The Leninist was een kleine organisatie binnen dit
geheel en kon niet hopen om de hele partij te
winnen op een congres. Wat was dus het
doelpubliek? Het hele lidmaatschap, een deel ervan,
de periferie?
Al onze leden waren ex-CPGB leden en onze eerste prioriteit was om weer lid te worden van de
partij. Ze lieten iedereen weer erin behalve mij omdat ze mijn naam kende. We waren inderdaad
maar klein. Buiten wat bondgenoten begonnen we met slechts vier leden. Maar op strategisch
niveau richten we ons op de CPGB leden. Na een aantal jaren lidmaatschap heb je een netwerk
van leden die je kent. Het doel van The Leninist was precies om linkse activisten in de CPGB
actief te krijgen en te betrekken in de strijd.

We gebruikte de beeldspraak om de partij “opnieuw te smeden”, wat beelden oproept met
gesmolten ijzer, hamers, vuur… Het heropbouwen van de partij door harde strijd. We richten ons
niet om een congres te winnen, hoewel dat wellicht wel binnen de mogelijkheden lag. Onze
focus lag erop om de klassenstrijd binnen de partij te brengen, om de energie van de
arbeidersbeweging van dat moment te gebruiken als een educatief instrument voor een ander
soort partij.

Betreffende educatie, was er ook een focus op
programma? De CPGB van dat moment had een
“nationaal-socialistisch” programma dat de British
road to socialism heette. Was dat nog een
focuspunt voor The Leninist of richtte het zich dus
meer op het “binnenbrengen van de klassenstrijd”
zoals je zegt?
Nee, programma stond altijd centraal. “Welke weg?” is altijd een rode draad in The Leninist
geweest. Begin jaren ’90 hebben we ook een boek uitgebracht met de titel Which Road? wat een
kritiek was richting de programmatische aanpakken van de beweging op dat moment, zoals dat
van de CPGB en ook Militant, voorloper van de huidige CWI sectie in Engeland.

De rechterzijde van de partij, de “Euros”, hadden een nieuw programma in de voorbereiding,
Manifesto for a new times, welke een enorme verschuiving naar rechts betekende. We hadden
wat sympathieke leden in de leiding die ons voorzagen van de notulen van de vergaderingen.
Wij hadden dus inzicht in eerdere versies van deze Manifesto en daaruit bleek dat de “Euros”
eigenlijk nog een heel stuk verder naar rechts wilde gaan.

We gaven dus commentaar op deze ontwikkelingen, maar tegelijkertijd schetsten we een
alternatief, een andere aanpak als het op programma aankomt. Die aanpak zou je grof gezegd
“klassiek Leninisme” kunnen noemen.

Ok, als laatste historische vraag: Als we een ‘sekte’
zouden de^niëren als een groep die geen wortels
heeft in de samenleving en de arbeidersbeweging,
is het ooit een vraagstuk geweest hoe The Leninist
zou voorkomen dat het een sekte zou worden?
We zijn ons er altijd heel bewust van geweest dat we een microscopisch kleine groep waren, dat
is nu eenmaal de situatie waarmee je moet werken. De kwestie is hoe je je gedraagt: Je kunt je
gedragen als een sekte of als een kleine groep die de ambitie heeft om een partij-cultuur te
ontwikkelen, een partij programma wil ontwikkelen, partij ambities heeft. We hebben zeker nooit
de visie gehad dat wij de bewakers waren van de enige waarheid en dat iedereen het met ons
eens moet zijn. Als ik kijk naar mijn eigen schrijfsels uit The Leninist dan is er in ieder geval één
persoon die het niet eens gaat zijn met deze of gene standpunt of formulering en dat ben ikzelf.

We waren ons bij het begin van het project erg bewust dat we jong waren en onervaren,
ondanks dat we twee jaar aan studie erop hadden voordat we onze nummer 1 publiceerden. We
probeerden enkel onszelf zo min mogelijk voor schut te zetten, zodat we jaren later nog terug
konden kijken en zo min mogelijk zouden zeggen van “oh mijn god, dit is te erg”.

Als we nu zouden kijken naar de situatie vandaag,
wat zou dan je advies zijn om de lessen van The
Leninist te vertalen naar de linkerzijde nu?
Daarop een antwoord geven nu is vele malen moeilijker dan in de jaren ’80. Je wilt het hebben
over het nu, maar het is toch zinnig om het te hebben over het toen. We zagen een grote
toestroom van arbeiders in de Labour Party. Wij voorspelden dat er een strategische strijd los
zou barsten tussen de kapitalistische klasse en staat en de arbeidersklasse. De grote
mijnstaking van 1983-84 was hiervan een hoogtepunt: 100 000 mijnwerkers op de been, twee
havenstakingen, spoorstakingen, drukwerkers, etc. Er was een grote golf van arbeidersstrijd
waarmee we een verbinding konden leggen. Hoewel we daar nooit in geslaagd zijn was dat
onze strategie; we hersmeden de communistische partij met die energie, die kracht.

Als we nu kijken naar de situatie, moet de linkerzijde op globaal niveau op een historisch
dieptepunt zijn. Er zijn dus geen makkelijke antwoorden. Niet dat ons antwoord in 1981
makkelijk was, maar toen zagen de vooruitzichten er rooskleurig uit in vergelijking met nu.

Onze strategie op het moment, en ik ben ervan overtuigd dat dit de correcte insteek is, is dat
gegeven onze grootte als linkerzijde en gezien het historisch lage niveau van klassenstrijd, het
heroïsch maar zinloos is om als linkerzijde direct “naar de klasse” te gaan. Dus de kameraden
die ‘populaire arbeidersbladen’ publiceren, die naar ‘het gewone volk’ stappen… Wat zij
produceren is een regelrechte belediging voor gewone mensen. En zelfs al was het geen
belediging, dan nog geloof ik niet dat het een kans van slagen had.

In onze optiek blijft de linkerzijde, in welke vorm ze ook verkeert, het antwoord. Dat betekent dat
we bestaand links proberen aan te zetten tot kritisch denken, tot strijd, niet alleen bij leden van
de linkse groepen, maar ook bij iedereen die zich aangetrokken voelt tot socialistische ideeën.
We proberen dus wat dan heet de “geavanceerde arbeiders” te bereiken, zij die gevoelig zijn voor
theorie, historische analyses. Met de eb van de klassenstrijd is niet alleen de aanhang van de
linkerzijde ook geslonken, maar is ook de gedachtegang gezakt tot een dieptepunt. Men is niet
meer geïnteresseerd in grote ideeën en geavanceerde politiek, iets wat ik als absoluut
onontbeerlijk acht.

Dan tot slot de hamvraag: Hoe kunnen we deze
lessen reproduceren in een tijd waar steeds minder
mensen bekend zijn met linkse ideeën?
In mijn optiek is ons werk over kritiek op het verleden, programma en visies voor de toekomst
belangrijk. Zelfs al overtuigen we maar een kleine groep in het begin, dan nog is het een sterk
begin om met een grote visie te beginnen. Dat geeft de instrumenten om verder te komen. Mijn
advies is daarom om niet te beginnen met iets dat bedoelt is voor een breed publiek, maar om
te beginnen met iets dat diepzinnig is, de waarheid spreekt, iets dat overtuigd en uitlegt. Wij
willen dat proces ondersteunen in Groot Brittannië maar ook globaal. Dus wij verwelkomen elk
initiatief aan de linkerzijde, in de wetenschap of in menselijke inspanning dat daartoe bijdraagt.

Als je bijvoorbeeld onze Communistische Universiteit neemt dan zijn wij de begeleiders om
mensen als Lars T. Lih een podium te geven aan de linkerzijde. Zijn werk over Lenin en de
revolutionaire Sociaal-Democratie hebben een grote resonantie met het soort project waar wij
voor staan. Ook de Radical Anthropology Group heeft veel nuttigs bijgedragen en we hebben in
het verleden ook artikels gehad over oercommunisme, een staat waarin de mensheid
honderdduizenden jaren lang heeft geleefd. Wij zouden net zo enthousiast moeten zijn over dat
werk als Marx en Engels waren over het werk van Morgan of Darwin.

We zitten nu met een linkerzijde die niet inziet dat wij, als een soort, de overgrote meerderheid
van onze evolutionaire geschiedenis hebben geleefd als communisten. Hun kijk op de toekomst
is daarom armoedig, steriel, productivistisch. Door deze ideeën samen te pakken en te
verwerken in onze visie en programmatisch werk, kan dit de basis geven tot een herfundering
van de linkerzijde, weg van een steriele kijk op de volgende demonstratie, de volgende staking
en vooruit naar een grote visie op het communistische project.

Dank je voor dit interview. Nog wat laatste
opmerkingen?
Waar je ook zit, denk kritisch na, niet enkel in een negatieve wijze maar analyseer de situatie en
strijd voor je ideeën.
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Gerelateerde artikelen

PARTIJ EN PROGRAMMA

Open grenzen; wordt dat
benauwd?

In dit ingezonden artikel reageert Gijs Muis op de
herziening van ons voorstelprogramma. Omdat
wij de discussie over dit programma graag zo
veel en zo openlijk mogelijk voeren, moedigen wij
iedereen dan ook aan om Lees meer…

BRIEVEN

Blijf, en vecht!

In dit ingezonden stuk, geschreven door Loes
Muller met hulp van Gijs Muis, gaat Loes in op de
vraag hoe we als SP- en ROOD‐leden kunnen
reageren op het recente handelen van het SP
partijbestuur. Lees meer…

ARTIKELEN

Stop de slopers van de SP

In dit ingezonden artikel van Jonathan Scheerder
bepleit hij het recht op factievorming binnen de
SP. Dit doet hij naar aanleiding van de
royementen die gevallen zijn door een impliciet
verbod op factievorming in de Lees meer…

Volg ons
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linkse.media Wie zijn wij? Doneren aan linkse.media Shop Contact

Wie zijn wij?

linkse.media is een collectief dat tegendruk organiseert tegen het pro-kapitalistisch narratief dat nu dominant is in de
massamedia. We zijn daarbij financieel volledig afhankelijk van ons publiek aangezien we niet geloven in reclame of advertenties.
Wil jij ons daarbij steunen?

Onze projecten

Op het moment organiseren we twee mediaprojecten:

Linkse Hobby’s, een tweewekelijkse podcast met interviews, actualiteiten en achtergronddiscussie over politiek in Nederland en
daarbuiten, vanuit een marxistische hoek bekeken. Ook organiseert Linkse Hobby’s online scholingen over het socialistisch
gedachtegoed, gratis en voor iedereen toegankelijk!

Poolshoogte, een podcast met regelmatige afleveringen over het laatste vakbondsnieuws én Poolshoogte+, waarin we interviews
afnemen met bekende gezichten uit de vakbeweging!

Social

Je kunt linkse.media volgen op onze Facebook en Mastodon. Ook Linkse Hobby’s en Poolshoogte zijn te vinden op hun
respectievelijke facebook-pagina’s! Tot slot zijn onze podcasts te vinden op YouTube en Spotify.

Neve | Mogelijk gemaakt door WordPress
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Beste <<First Name>>,
 
Bedankt voor het aanmelden bij de nieuwsbrief van het Communistisch
Platform! Vanaf nu houden wij je op de hoogte van onze activiteiten,
bijeenkomsten en wendingen in de Nederlandse vakbeweging die je aandacht
verdienen.

Wij kijken er naar uit om ons samen met jou in te zetten voor een vitale
communistische beweging in Nederland en daarbuiten. Voor verdere
informatie en opmerkingen zijn wij altijd te bereiken via onze website,
en hopelijk zien wij elkaar snel!

De toekomst behoort aan ons!

Copyright © 2019 Communistisch Platform, All rights reserved.
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Over the !nishing line

ZZ ISSUE 1265 CATEGORIES: ttCPGB NEWS

MORE BY: WILLIAM SARSFIELD

05.09.2019

Summer Offensive
I think that from many comrades’ point of view,

this year’s Summer Offensive - the CPGB’s annual

fundraising drive - was very encouraging. Not

vintage, but a de!nite move forward from recent

years. There are several reasons for this.

First, there was the simple fact that we hit and went beyond our

target of £30,000 over the two-month period of the campaign.

When all the last-minute shrapnel and notes had been totted up,

we had powered through to an impressive £31,257 (well over £6,000

more than the SO of 2018).

Second, this successful campaign was noticeable for a rather more

rigorous approach to contacting comrades in our immediate

periphery, plus the more distant friends our organisation has. One

recurrent weakness of our culture that this year’s SO has reminded

us of is our amateurism, when it comes to keeping active links with

the relatively large numbers of comrades who have sympathy with

the programmatic and political project championed by the CPGB.

So it was a step forward for us that the SO 2019 had nearly seven

times more non-members contributing than our actual

membership (although the relative size of what was raised is tilted

heavily in favour of our members, of course).

The biggest amount raised this year - through political activity,

selling badges, working extra hours as well as digging deep into

bank accounts - was comrade SK who collected a magni!cent

£7,385 and the runner-up, YM, came up with a sturdy £3,580. Seven

other members come up with over a £1,000 each. Of course, these

comrades are mostly seasoned hands of many SOs, so it was

extremely encouraging that the young comrade, OP, managed £590.

Ditto our cohort of comrades from the Netherlands (who attended

the CPGB’s Communist University and took a lively and engaged

part both in the formal sessions and in the informal, boisterous

discussions that - occasionally fuelled by a small sherry or two -

stretched on into the night). Our Dutch comrades contributed

£1,200 to the SO and - re"ecting the affection the comrades were

held in by CPGBers - were given a boisterous round of applause at

our celebration meal to mark the ending of the fundraising

campaign.

A small "urry of donations from supporters and sympathisers was

also very useful in getting us over the !nishing line and beyond -

many thanks for the last-minute donations by TDB and JC (£200

each) and the others who rushed cash to us, as the !nishing line

loomed.

Most Summer Offensives tell us something about where our

organisation is, politically and organisationally. It is clear that this

year’s shows that - perhaps because of the highly volatile and

unpredictable nature of this period - the CPGB continues to grow

its audience in the workers’ movement in this country and beyond.

Moreover, there are some small, but encouraging, signs that our

programmatic project is gaining traction in other parts of the world

- as was illustrated by the hundreds of comrades internationally

(eg, the United States, Iran, India, etc) who watched sessions via

livestream.

We send our congratulations to all participants in this year’s

Summer Offensive.

William Sars!eld.

Respond on our letters page: bb editor@weeklyworker.co.uk

More on CPGB News...

Our strategic orientation

Peter Manson reports on the joint meeting of CPGB and Labour Party Marxists members

Online success

Despite the lockdown, reports Daniel Harvey, Communist University featured fascinating debates and a

vigorous exchange of views

Communist University 2020

Debates and discussion for the thinking le#

Maintaining principle

Peter Manson reports on last weekend’s discussions on the Covid-19 pandemic and the ongoing witch-hunt in

Labour Party

https://weeklyworker.co.uk/worker/about/
https://weeklyworker.co.uk/worker/
https://weeklyworker.co.uk/worker/subscribe/
https://weeklyworker.co.uk/worker/donate/
https://weeklyworker.co.uk/worker/contact/
https://weeklyworker.co.uk/worker/categories/party-programme/
https://weeklyworker.co.uk/worker/categories/democracy-state/
https://weeklyworker.co.uk/worker/categories/imperialism-war/
https://weeklyworker.co.uk/worker/categories/capitalism-crisis/
https://weeklyworker.co.uk/worker/categories/society-culture/
mailto:editor@weeklyworker.co.uk
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Debat en kameraadschap

Verslag van de najaarsschool van Communistisch Platform

In het weekend van 8 en 9 november kwamen kameraden en sympathisanten van het
Communistisch Platform samen voor een aantal scholingen. Dit eerste scholingsweekend
had als doel mensen te scholen in communistische politiek en hierbij discussie aan te
zwengelen over verschillende relevante vraagstukken voor de hedendaagse
arbeidersbeweging. Jack Conrad, de voorzitter van de CPGB-PCC (Communist Party Great
Britain – Provisional Central Committee), was hierbij op uitnodiging aanwezig voor een
scholing.

Op de vrijdagavond van het scholingsweekend werd er gestart met een scholing over het
vraagstuk van de vakbond. Verschillende onderwerpen, zoals de geschiedenis van de
vakbeweging, de huidige staat van de FNV en de rol van de vakbondsbureaucratie werden
uiteengezet door kameraad Jos Alembic. Het Communistisch Platform neemt hier de positie in
van de noodzaak voor een gecoördineerde vakbondsstrategie; SP-leden en communisten
moeten zich actief en georganiseerd mengen in de vakbond en strijden voor een radicalere lijn
en democratisering.

Na de scholing van Jos kon de discussie losbarsten. Hierbij lag voornamelijk de focus op hoe
wij ons moeten verhouden tot de FNV en het principe van eenheid tussen vakbonden. Als wij de
grootste eenheid van arbeiders nastreven, moeten we dan bijvoorbeeld eisen dat radicalere
vakbonden als PO in Actie fuseren met de FNV? Of willen wij juist voorkomen dat radicalere
bonden onder de tandeloze vakbondsbureaucratie gaan vallen en daarmee haar karakter
verliezen? Naast eenheid van arbeiders werd ook de rol van organisers in de vakbond
besproken. Is de nadruk op “organising” een goede stap in de richting of een teken van verdere
bureaucratisering?

Zaterdag stond er een hele dag van intensieve scholing op het programma. De ochtendscholing,
gegeven door kameraad Mathias Marin, ging over de “Parti Ouvrier” van Karl Marx. In deze tekst
zette Marx een aantal punten uiteen die de basis vormen van communistische politiek, zoals de
noodzaak van een minimumprogramma en van een politieke partij. Tijdens de scholing werd er
aandacht besteedt aan deze verschillende conclusies van Marx en hoe deze voor ons vandaag
de dag een leidraad kunnen vormen.

Na de scholing van Mathias volgde een korte lunchpauze, waarna onze Engelse kameraad Jack
Conrad het overnam. Zijn onderdeel ging over het belang van het socialistische programma en
hoe wij als communisten een programma moeten zien. In zijn verhaal wist Jack zijn uitgebreide
politieke ervaring en historische kennis te verweven tot een polemiek over het partijprogramma.

Hierbij maakte hij een onderscheid tussen verschillende opvattingen hierover, zoals
Trotskistische voorstellen voor een transitioneel programma en reformistische
verkiezingsprogramma’s.

Een communistisch partijprogramma moest volgens Jack hierbij twee functies vervullen.
Allereerst kan een partij met haar programma de totale minimumeisen stellen voor
regeringsdeelname en heb je tegelijkertijd als partij een pakket aan eisen waaromheen je
normale mensen kan organiseren. Naast deze publieke functie kan een communistisch
partijprogramma ook een controlerende functie hebben, waarmee partijleiders gecontroleerd
kunnen worden in hun zeggen en doen aan de hand van het opgestelde programma.

Naar aanleiding van de twee inspirerende scholingen over het partijprogramma barstte een
levendige discussie los. Zowel Mathias als Jack benadrukten de noodzaak van een
internationale arbeidersbeweging, gezien socialisme in één land tot isolatie en catastrofe had
geleid. De discussie draaide vervolgens om hoe dat vorm moest krijgen. CP stelt hierbij een
arbeidersbeweging voor die zich op Europees niveau organiseert, gezien de politieke context
van de Europese Unie. Verschillende kameraden stelden echter kanttekeningen bij hoe dat er uit
moet zien.

Is het bijvoorbeeld werkelijk mogelijk een gelijkgeschakelde revolutie in alle Europese landen te
hebben? Is de Europese Unie wel een staat (in wording)? Hoe zou deze Europese (en
internationale) arbeidersbeweging vorm moeten krijgen?

Naast een levendige discussie over de Europese kwestie werden er ook andere vraagstukken
besproken. Verschillende leden stelden vragen aan Jack over hoe de partij zich moet verhouden
tegenover sociale bewegingen en hoe principiële oppositie tegen regeringscoalities zich in de
praktijk moest uitwerken. Ook het principe van “revolutionair geduld” werd door een aantal
aanwezigen ter discussie gesteld.  Hierbij gaf Jack uitgebreide antwoorden gebaseerd op zijn
brede kennis over Engelse politiek en zijn eigen ervaringen.

Na de discussies was er een korte pauze en werd daarna de laatste scholing ingeluid, verzorgd
door Rogier Specht. Tijdens deze scholing werd het pad naar het volgende partijcongres
geschetst voor de SP en werd er gekeken naar de ontwikkelingen binnen de partij.

Er werd hierbij aandacht besteedt aan de voorzittersstrijd, de verschillende kampen in de partij
en de mogelijkheid voor communisten om zichzelf te organiseren als een eigen kamp. De
discussie draaide hier vooral over welke tactische en strategische keuzes communisten moeten
maken in hun verhouding tot de partij en de factionele strijd tussen de verschillende kampen
daarbinnen.

Hierbij was er de duidelijke oproep om te bouwen aan een eigen kamp van communisten om de
programmatische en democratische strijd binnen de partij te voeren.

De scholingsdagen waren succesvol in opkomst en gaven ons als CP de ruimte om onze ideeën
te delen met een bredere groep. Laten deze scholingsdagen een bron van inspiratie zijn voor
vele toekomstige activiteiten!

Wil je ook op de hoogte blijven van het Communistisch Platform en haar scholingen: meld je
dan aan voor de maillijst.

Deel dit op:

Categorieën: ARTIKELEN VAN HET PLATFORM
  

Gerelateerde artikelen

PARTIJ EN PROGRAMMA

Open grenzen; wordt dat
benauwd?

In dit ingezonden artikel reageert Gijs Muis op de
herziening van ons voorstelprogramma. Omdat
wij de discussie over dit programma graag zo
veel en zo openlijk mogelijk voeren, moedigen wij
iedereen dan ook aan om Lees meer…

BRIEVEN

Blijf, en vecht!

In dit ingezonden stuk, geschreven door Loes
Muller met hulp van Gijs Muis, gaat Loes in op de
vraag hoe we als SP- en ROOD‐leden kunnen
reageren op het recente handelen van het SP
partijbestuur. Lees meer…

VAN HET PLATFORM

Een Nieuwe Koers! De ROOD ALV
in perspectief

Op zondag 22 november vond de halfjaarlijkse
algemene ledenvergadering (ALV) van ROOD,
jong in de SP plaats. Na de bizarre ALV van juni
2020—waar voor de eerste keer een jaarverslag
werd verworpen, voor het eerst Lees meer…

Volg ons
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Beste <<First Name>>,
 
Namens het Communistisch Platform wensen we jou een gelukkig en
strijdbaar nieuwjaar! Ook het komende jaar zullen wij weer doorgaan met onze
strijd binnen de arbeidersbeweging. Het komend jaar staat onder andere in het
teken van de opmaat van de SP naar de tweede kamerverkiezingen in 2021,
maar ook de oorlogsdreiging in Iran en een mogelijke vredesbeweging zal een
van de vele strijdterreinen zijn.
Want, kameraden, de strijd voor een echte communistische politiek binnen de
arbeidersbeweging en sociale bewegingen is broodnodig.

Wij vertrouwen er in dat een ander links mogelijk is. Links kan uit de weg van
sektepolitiek komen. Uit de arbeidersbeweging kan een Communistische Partij
opstaan. De vakbeweging kan opgebouwd en gedemocratiseerd worden. De
arbeidersklasse kan aan de macht komen, en kapitalisme kan overkomen
worden.

Ideeënstrijd is hier de basis voor. Daarom stellen wij onze website open voor
inzendingen en publiceren we artikelen om discussie aan te wakkeren, we
organiseren scholingen en drukken materiaal. Dit alles kost tijd en geld,
daarom hebben we jullie steun nodig. Dat kan hieronder door te doneren, of
door hier contact met ons op te nemen. 

 

De toekomst behoort aan ons!

Recente publicaties:

NCPN: de feniks die niet herrees
Een brief van Gijs Muis die recentelijk de
overstap maakte van de Communistische
Jongerenbeweging (CJB) en de Nieuwe
Communistische Partij Nederland (NCPN)
naar de Socialistische Partij (SP). Hij
bespeurt een  viertal diepgewortelde
problemen in de CJB en NCPN.

Iran: wat voor anti-imperialisme?
Het nieuws van 3 januari dat de Verenigde
Staten middels een raketaanval de hoge
generaal Soleimani van de Iraanse
Revolutionaire Garde heeft gedood, roept
sterke reacties op onder links.
Communistisch Platform roept op tot een
verheldering van het anti-imperialistisch
standpunt in warrige tijden.    

Organisatorisch congres SP

Op 14 december vond het XXIV congres
van de SP plaats in Nieuwegein. Onder
het mom van ‘’Samen Vooruit’’ was dit
congres hoegenaamd gericht op het
bespreken van de organisatorische
vraagstukken van de partij. Rogier Specht
doet verslag namens het Communistisch
Platform.

Copyright © 2020 Communistisch Platform, All rights reserved.
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Who we are and what we do
Welcome to the Communist Party of Great Britain! We are a revolutionary political organisation that fights to create in Britain a genuine mass Communist Party

cohered around a genuine communist programme, and for communist leadership of the workers movement in Britain, Europe and internationally. Our goal is to

overthrow capitalism and build a communist society free from the exploitation and oppression that characterise all class societies.

Below is an overview of our main activities and organisations we support.

 

The Weekly Worker

As a polemical platform, the Weekly Worker features debate on and between the far left.

 

Communist University

The school for the thinking left. This is our annual event in August where the “Weekly Worker goes live” for a week, with speakers from all

kinds of backgrounds and lively discussion and disagreements from the audience.

 

Labour Party Marxists

Independent marxists fighting to transform the Labour Party into an instrument for working class advance and international socialism.

 

Hands off the People of Iran

Hands Off the People of Iran campaigns for the lifting of sanctions and against threats of war. At the same time it practises solidarity with

socialist, democratic movements fighting Iran’s theocratic regime.

 

Communist Forum

Listen to our podcast, Communist Forum, at our soundcloud page.

Here you can find a small selection of some of the latest Weekly Worker articles - for more, visit the website.

COMMUNIST PARTY OF GREAT BRITAIN

LATEST NEWS

CPGB

Australian historian Andrew Bonnell
speaks at the Sunday 22 November
2020 Online Communist Forum to

introduce his newly published study,
‘Red Banners, Books and Beer Mugs:
The Mental World of German Social

Democrats, 1863-1914’. The hardback
is available to buy on Amazon and an
affordable paperback version will be

published by Haymarket Books in
Autumn […]

NEW YOUTUBE VIDEO:
ANDREW BONNELL – THE

MENTAL WORLD OF THE PRE-
1914 SPD Sunday December 6 5pm Speaker:

Marc Mulholland Coming soon: ‘The
revolutionary Jesus’ Sunday December
20 5pm Speaker: Jack Conrad January
8 – 10: Winter Communist University

Please email office@cpgb.org.uk for the
Zoom links. For more events by the

CPGB, check out our events page here

SPECIAL OCF: ‘IRELAND’S
CONSERVATIVE REVOLUTION’

Originally published in WW1324
19.11.2020 which can be found here

Our strategic orientation The meeting
of CPGB and LPM comrades, which
took place online on November 15,

focused on two recent key events: the
US elections; and the failure of Jeremy
Corbyn and the official Labour left. The

first item was introduced by comrade
Mike […]

REPORT ON THE NOVEMBER
15TH JOINT MEETING OF CPGB
AND LABOUR PARTY MARXISTS

In the run-up to the US Presidential
Elections, American comrades Parker

McQueeny and Jonah Martell of
Cosmonaut Magazine addressed an

Online Communist Forum co-organised
by the CPGB and Labour Party

Marxists For more videos from the
CPGB,  check out our YouTube

page here And don’t forget to tune in to
all our upcoming events live, you […]

NEW YOUTUBE VIDEO: THE US
ELECTIONS AND THE CRISIS IN
THE DEMOCRATIC SOCIALISTS

OF AMERICA
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C O M M U N I S T  W I N T E R  U N I V E R S I T Y

In the weekend from 8 to 10 January 2021 we will organise a winter university. The
event will happen online due to covid-19 restrictions.

For can find our list of sessions, speakers, precise times and Zoom registration links
on our Winter CU2021 page. 

For any questions or to register your interest, email office@cpgb.org.uk

What is Communist University?

Communist University is a school organised by the Communist Party of Great Britain
and Labour Party Marxists. The event is a “live version” of our weekly paper, the Weekly
Worker, and serves as a platform for the thinking left to engage freely in debate and
discussion, and to learn from a wide arrange of experienced speakers.

CU is different from the run-of-the-mill schools put on by other left groups, in that
plenty of time is allocated to contributions from the floor. Controversial debate is
positively welcomed and, needless to say, there are no one-minute time limits.
Moreover, critical thinking is encouraged, as can be seen by our impressive list of
speakers each and every year.

If you want to have an idea of the wide array of subjects discussed at CU? You’re in luck!
You can view our extensive video archive, covering our schools since 2008, over at our
video archive.

On top of that, there is the possibility to spend the entire week in our accommodations
where you’ll share in camaraderie and the communally prepared meals with
communists from the United Kingdom and abroad! Furthermore, we end each CU with
our Summer Offensive Meal, an extravagant ending of our annual three-month
Summer Offensive fund drive.

Want to keep up to date? Like our Facebook pages for the event, the Weekly
Worker and subscribe to our YouTube channel.

 COMMUNIST UNIVERSITY
School for the Thinking Left

     Home Winter CU 2021 Video archive Contact Links Search





 



Op di 5 mei 2020 16:21 schreef Joppe: 
Ik wilde aanvankelijk ook vooral even afwachten of er nog inbreng van anderen kwam. Sowieso ben 
ik de laatste maanden niet meer actief voor de SP omdat andere zaken in het leven op dit moment 
even voorrang krijgen. Niettemin wil ik graag even reageren op het manifest, de houding van de SP 
daartoe, en het ontstane initiatief tot een beweging.  
 
Laat ik voorop stellen dat ik het volstrekt eens ben met het manifest en dat dit mogelijk een van de 
weinige momenten tussen nu en 2050 gaat zijn waarin de huidige regering daadwerkelijk iets in de 
melk te brokkelen heeft: er is een mogelijkheid om eisen te stellen aan het verlenen van staatssteun. 
We kunnen de staatssteun zonder eisen verstrekken, waarmee de verduurzaming van Nederland niet 
wordt geholpen, of we kunnen wel eisen stellen aan de staatssteun dat daarmee iets in de zin van 
verduurzaming wordt gestimuleerd.  
 
Op welke manier en in welke hoedanigheid laat ik even in het midden omdat daar talloze invullingen 
voor te bedenken zijn. Zo kan de voorwaarde worden gesteld dat er geen vertraging op de bestaande 
verduurzamingsplannen mag worden opgelopen, tot het verplichten van een bepaald 
verduurzamingsdoel voor een bepaalde datum. Kapitaalverstrekking biedt macht (in de 
kapitalistische wereld), dus dat is zonder meer een bruikbaar instrument.  
 
Derhalve onderschrijf ik de oproep in het manifest: de te maken kosten om de gestelde doelen te 
behalen worden niet kleiner in de loop van de tijd, dus die kosten zullen hoe dan ook gemaakt 
moeten gaan worden. Dan is de keuze dus nu: gaan we staatssteun verlenen zonder voorwaarde 
waardoor de toekomstige post gelijk blijft, of gaan we met de huidige “noodzakelijke” staatssteun 
alvast een begin maken aan die toekomstige kostenpost? Eenvoudiger verwoord: gaan we het geld 
twee keer, of slechts één keer moeten uitgeven?  
 
De reactie van de SP dat er daarom op dit moment even geen ruimte is om ons over dergelijke 
problemen druk te maken en dat alles nu op het oplossen van de bestaande Corona-crisis moet 
worden gericht, sta ik dus niet achter. Belangrijk is wel dat op het moment van deze tweet van Lilian 
(als ik het mij goed herinner) de details en de omvang van de vereiste staatssteun nog niet was 
vastgesteld. Inmiddels is het politieke debat daarin enigszins gedraaid en staan wij, tezamen met 
andere in de volksmond progressieve en linkse partijen, wel degelijk het verzoek bij om te kijken in 
hoeverre er eisen zijn te stellen aan de te verlenen staatssteun. Daar is dus wel een (hoewel 
beperkte) verandering in geweest. Wel is het wederom pijnlijk te zien dat Jesse Klaver dit 
overduidelijk beter begrijpt dan Lilian Marijnissen, of het in ieder geval beter weet te verwoorden.  
 
 
Dan, in bredere zin over de SP. Ik heb de afgang van de SP de afgelopen jaren met lede ogen moeten 
aanzien. Waar Emile Roemer voor het laatst in 2017 nog het schip boven water heeft kunnen 
houden, is het sindsdien de ene afgang na de andere waarbij keer op keer geen enkele les geleerd 
lijkt te worden uit het verleden. Goed, met de gemeenteraad ging het “even wat minder”, dat kan 
gebeuren, dat was ook een lastige uitslag om te evenaren, vertelden we ons. Met de verkiezingen 
voor Europa hebben we de plank volledig misgeslagen waaraan deze groep zin bestaan aan heeft te 
danken. Ook met de Provinciale Staten hebben we een afgang zonder precedent meegemaakt: 
vorige bestuursperiode namen we deel in 6 van de 12 provinciebesturen, en nu in nul. De 
vooruitzichten van de volgende landelijke verkiezingen zijn ook al niet florissant te noemen.  
 
De SP is oorverdovend stil. Als de SP al enige aandacht krijgt, is dat in een rijtje met de rest van het 
“linkse blok”. Enig radicaal geluid ontbreekt sinds de SP zich heeft willen presenteren als een partij 
die niet alleen maar wilt schreeuwen, maar ook wilt meedoen. Dat heeft de juist zo noodzakelijke 
scherpe randjes van een radicale, anti-kapitalistische partij weggenomen. Het meest pijnlijk komt dit 



naar voren in de talrijke onhandige tweets van Lilian waarin een haast conformistisch beeld wordt 
gevormd van (en door) onze aanvoerder.  
 
Tegelijk bestaat er een substantieel tegengeluid binnen de partij, tegen de partij. Goed, dat is 
misschien geen meerderheid, maar wel een significante minderheid, die duidelijk laat weten geen 
heil te zien in de huidige koers. Maar, zoals het een democratische partij betaamd, hoe krap de 
meerderheid ook is, daar zal naar worden geluisterd.  
 
Keer op keer wordt gezegd “we willen niet afsplitsen, maar we willen de partij veranderen”. De 
redenen daartoe zijn duidelijk: de partij is er, en een nieuwe beweging moet je bouwen. Bovendien is 
er een groot precedent van onsuccesvolle splitsingen binnen historische linkse bewegingen. Maar, 
daar lijkt voorbij te worden gegaan aan de historie van de SP zelf, die zelf een afsplitsing was van de 
KEN-ml, wat een afsplitsing was van de CPN, wat een afsplitsing was van de oude SDAP, elke keer 
omdat er een niet te overkomen verschil in mening of opvatting bestond. Niet alle splitsingen zijn 
zonder succes: terwijl de KPN/ML is uitgegroeid tot de huidige SP, is er van KEN-ml nooit iets terecht 
gekomen. De CPN is in de jaren van de opkomst van de SP juist ingestort.  
 
Ik wil hiermee niet direct een afsplitsing toejuichen en motiveren, maar ik wil jullie wel uitdagen tot 
een gedachte-experimentje. Is de huidige SP wel de partij die jouw mening vertegenwoordigd? En 
zoniet, waarom ben je dan nog lid? Heb je nog hoop dat er een wending in de partijkoers mogelijk is 
voordat deze ten onder gaat aan de huidige koers? Hoe realistisch is dat die gaat plaatsvinden? 
Tuurlijk heeft de partij op dit moment nog iets in te brengen in Nederland met de zetels die we 
hebben. Maar hoeveel zijn die zetels waard als die zonder ingrijpen in de komende tien jaar toch 
verloren zullen gaan? Dan moet je alsnog vanaf vakje 0 beginnen, net zoals een nieuwe partij dat 
moet doen.  
 
Het moet niet zo zijn dat elk nuanceverschil een goede reden tot afsplitsing is. Maar dit is geen klein 
nuanceverschil meer: dit is kritiek op de partijfundamenten op veel vlakken; het gaat niet om een 
krom zinnetje hier en daar, het gaat om de achterliggende ideologie waarop de breuklijn zich vormt. 
Een zinnetje is nog wel te bediscussiëren en eventueel overheen te kijken, maar zodra het over 
volledige hoofdstukken of algehele partijprogramma’s en beginselen gaat, vraag ik mij af in hoeverre 
daar ooit nog overeenstemming in te vinden valt.  
 
Ik ben niet expliciet voor of tegen een afsplitsing. Zonder om de hete brij heen te draaien: nee, de SP 
is in heel veel opzichten niet “mijn partij” meer. En als het mij niet om ROOD te doen was, had ik mijn 
lidmaatschap waarschijnlijk maanden geleden al opgezegd. Ik zou niet onvoorwaardelijk overstappen 
naar een afsplitsing: net zoals ik ooit mijn eigen idealen en overtuigingen heb gewogen om te 
bepalen welke partij het beste bij mijn overtuigingen past, zal ik dat met een nieuwe partij opnieuw 
doen. Maar als de groep in deze maillijst daadwerkelijk zich niet meer door de SP vertegenwoordigt 
voelt, en er kan overeenstemming worden gevonden voor een alternatief plan, ben ik zonder meer 
bereid mij daarin te verdiepen.  
 
Deze groep hangt nu al meer dan een jaar vast in dezelfde gedachtecirkel: de huidige partij voldoet 
niet meer aan jouw beeld, daar moet verandering in komen, maar er is een meerderheid tegen die 
verandering waardoor die er niet komt. Tegelijkertijd zien we de ene na de andere fout opstapelen 
en de partij verder eroderen en lijkt de afgrond nabij. Met mailen en ons blijven conformeren aan de 
formele methodes van inspraak, zoals de congressen, komt die verandering er niet, mogen we nu 
vaststellen. Door aan dit dode paard (als ik het zo mag stellen) te blijven trekken, verloochen je enkel 
je eigen idealen.  
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Een kapitein behoort zijn schip als laatste te verlaten; in de roeiboten is je kans op overleven het 
grootst. Je kan blijven proberen het kapitein van een zinkend schip te worden, maar je kunt ook voor 
jezelf kiezen.  
 
Mvg 
 
Joppe 
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De Socialistische Partij bevindt zich in een lastig parket. De ene verkiezingsuitslag na de andere valt teleurstellend uit
en ledenaantallen duiken als nooit tevoren. Voor een partij die sinds eind jaren negentig schijnbaar alleen maar
vooruitgang heeft gekend, komt een dergelijke ontwikkeling als een mokerslag. De trouwe koers die werd ingezet door
Jan Marijnissen, het aannemen van een vriendelijk, sociaal en minder gehard gezicht dan de partij tijdens haar
‘marxistische’ jaren deed, levert niet langer de resultaten die zij in het verleden geleverd heeft.

Het concrete gevolg dat dit probleem in de partij heeft voortgebracht is een toenemende opdeling in informele facties
die elkaar het leven zuur maken. Ron Meyer, die de partij nieuw elan probeerde te geven door de nadruk te leggen op
het activisme van de partij en in vorm socialistische retoriek af te stoffen, werd hiervan het slachtoffer. Het is inmiddels
een publiek geheim dat hij onder druk van Lilian’s parlementaire fractie moest vertrekken. Zijn bondgenoten in de partij
laten onregelmatig van zich horen door het publiceren van manifesten en wijzigingsvoorstellen, maar geen van deze
bevat substantiële voorstellen tot vernieuwing van de partij. In plaats daarvan doen ze een halfbakken of zelfs
wanhopige poging om hun oude invloed te herwinnen.

Aan de andere kant van het veld staat het er niet veel beter voor. De consolidatie van de macht van de parlementaire
fractie onder leiding van Lilian Marijnissen staat voor nu slechts een terugkeer naar oude vermoeide ideeën voor;
toenadering tot de burgerlijke partijen, inbinden van radicale standpunten en een poging tot het betreden van de
politieke mainstream. Daarbij blind voor het feit dat zulke tactieken voor alle links-radicale partijen juist het
tegenovergestelde effect heeft bewerkstelligd; een verkleining van de basis en het in diskrediet brengen van de eigen
politiek. Feitelijk weinig verschillend van de beweging die eindigde in het liquideren van de voormalige CPN in
GroenLinks.

Om de partij uit het slop te trekken moeten we door dit soort kortzichtigheid heen breken. Dit kan alleen door een open
uitwisseling van ideeën tussen kameraden waarbij het doorbreken van dogma’s niet geschuwd mag worden. Er is een
dringende behoefte aan democratische ideeën. Hoe dient een arbeiderspartij zich op te stellen? En hoe kunnen we
ervoor zorgen dat de politici en fulltimers van die partij controleerbaar blijven en niet gecorrumpeerd worden door de
dagelijkse praktijken van een bestuursorganisatie? Een partij die erkent dat meningsverschillen inherent zijn aan de
mens, en die verschillen niet uit de weg gaat maar juist omarmt om de eigen ideeën en organisatie te slijpen kan zich
wapenen tegen door persoonlijke ambities gedreven fragmentatie. Dat betekent ook dat we voor een partij moeten
staan waarin niemand, met officiële of onofficiële middelen, de mond wordt gesnoerd of weggewerkt omdat hij of zij
een minderheidspositie inneemt tegenover de meerderheid van de partij.

Maar ook de pit moet terug in de partij komen. Naar ons inzicht is dit alleen mogelijk door te strijden voor een oprechte
socialistische politiek die zich niet verstopt achter de waan van de dag. Opportunistische politieke avonturen brengen
de partij langzaam maar zeker naar de rand van de afgrond. Maar iedereen die ooit de stap heeft gezet zichzelf socialist
te noemen weet dat de meest volhardende motivatie komt van ideeën en overtuigingen waar men daadwerkelijk in
gelooft en niet wat wordt ingegeven door de laatste opiniepeiling. Door ons te buigen over de kwestie hoe wij ons het
beste kunnen inzetten als partij voor de arbeidersklasse kunnen we de strijdbare geest van de SP opnieuw
aanwakkeren. Door te strijden voor de universele emancipatie van de mens, ongeacht afkomst of geslacht.

De huidige partij toont haar eigen bankroet; een totaal gebrek aan ideeën, motivatie en energie. Het is de taak van alle
betrokken SP’ers om de partij van desintegratie te redden. Het Marxistisch Forum zal daarbij niet de zoveelste factie
vormen – het is onze taak de etterende en dikwijls achterbakse partijstrijd uit het slop naar een hoger niveau te tillen
door alle betrokken personen, organisaties en kliekjes met elkaar in contact te brengen in open debat. Daarom vragen
wij, het Communistisch Platform, alle individuen en reeds georganiseerde groepen binnen de SP die zich in willen
zetten voor oprechte en principiële marxistische politiek deze oproep te steunen. Daarop zal een uitnodiging volgen
voor een bijeenkomst waarin alle gegadigden de kans zullen krijgen voorstellen te doen tot een concrete inrichting van
deze samenwerking. Het doel is het vormen van een eenheidsfront van marxisten binnen de SP, voor de transformatie
van de SP. Samen zullen we de strijd voor principes en een vitale, daadkrachtige en waarlijk socialistische partij aangaan
en de SP weer een toekomst schenken!

Wij roepen op tot een Marxistisch Forum dat:

zich democratisch en transparant organiseert;
onafhankelijk staat van de activistische en parlementaire vleugels van de partij;
zich inzet voor een consequent internationalistisch beleid voor de partij en een teruggetrokken socialisme in de
polder verwerpt;
strijdt tegen alle vormen van opportunistische regeringsdeelname;
strijdt voor een radicale transformatie en democratisering van de Socialistische Partij.

Teken de oproep via het onderstaande formulier en doe mee!

Doe mee
Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Corrigeer de fouten voordat je dit formulier indient.

Onze oproep

Al 275 aanmeldingen!

Naam *

!

Dit is een verplicht veld.

Email *

Telefoon

Afdeling (indien van toepassing) *

Woonplaats *

Meld je aan voor...

Nieuwsbrief

Bijeenkomsten

Ik wil actief bijdragen

Bericht (optioneel)

Geef je ons toestemming voor het verwerken van je gegevens? *

IK DOE MEE

contact@marxistischforum.nl

Zerif Lite ontwikkeld door ThemeIsle

Onze oproep Nieuws Amendementen Facebook
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Bedankt voor de interesse. Inmiddels is deze brief verzonden aan de Eerste Kamer. 
 

 
Beste SP-senatoren, 
  
In oktober 2019 heeft de Tweede Kamer een wetswijziging aangenomen die de straf op 
politiegeweld richting burgers voor agenten versoepelt. Deze wetswijziging ligt nu bij de 
Eerste Kamer. Wij maken ons ernstig zorgen over deze ontwikkelingen die tot dodelijk 
politiegeweld kunnen leiden, met slechts milde consequenties voor agenten die zich daar 
schuldig aan maken. Wij vragen u hoe u van plan bent mensen te beschermen tegen 
politiegeweld en etnische profilering.  
 
Als deze wetswijziging aangenomen wordt, betekent dit dat de politie - die al een 
machtsmonopolie heeft - weg kan komen met grof geweld. U heeft ongetwijfeld de protesten 
in de Verenigde Staten gezien naar aanleiding van de moord op George Floyd door 
politieagent Derek Chauvin en de protesten die daar wereldwijd op volgden om institutioneel 
racisme en politiegeweld aan te kaarten. 
  
De situatie in de VS en in Nederland zijn niet hetzelfde, maar ook hier vinden er incidenten 
plaats, waarbij zwarte mensen en mensen van kleur etnisch geprofileerd en met 
buitenproportioneel geweld aangepakt worden. Tevens worden ook mensen met een 
beperking vaker hardhandig behandeld door de politie. Ik hoop dat u niet wil wachten totdat 
de situatie zodanig escaleert dat het wél vergelijkbaar is met politiegeweld in de Verenigde 
Staten voordat u ingrijpt om institutionele veranderingen teweeg te brengen.  
  
Uit onderzoek blijkt dat er problemen zijn binnen de politie. Volgens de NRC stelde het 
interne onderzoeksbureau van de politie (VIK) dat er op bureau de Hoefkade "sprake is van 
ernstige discriminatie, geweld, ongewenste omgangsvormen en groepscultuur onder 
politieagenten" [1]. Klokkenluiders zoals Fatima Aboulouafa en Carel Boers hebben deze 
cultuur aangekaart bij de teamleiding, de eenheidsleiding en de korpsleiding. De NOS: 
"Ondanks signalen van medewerkers grepen leidinggevenden niet in." Aboulouafa zag zich 
genoodzaakt te vertrekken, nadat agenten die zich schuldig maakten aan politiegeweld 
soepeler gestraft werden, zoals in NRC gemeld [2]. 
  
Dat racistische ideeën leven onder agenten blijkt uit hun problematische taalgebruik. 
Volgens Carel Boers (2019) worden burgers door agenten “kankermongolen, kankerlijers, 
pauper-allochtonen, kankervolk, kutvolk en kutafrikanen” genoemd [3]. Dat is geen nieuws, 
want onderzoeker Wouter Landman schreef al in 2016 dat de politie spreekt over “(foute) 
gasten, eencelligen, zigeuners, junks, tokkies, kampers, plot’n volk en kakkerlakken.” Dat 
was toen ook geen nieuws, want in 2012 schreef onderzoeker Sinan Cankaya al dat de 
politie spreekt over 'negers' en naar Marokkaanse Nederlanders verwijst als NATOS: Noord 
Afrikaanse teringlijers op sportschoenen [4].  
  
De veiligheid van mensen wordt bedreigd door politieagenten die zich schuldig maken aan 
ernstige discriminatie, geweld, ongewenste omgangsvormen en machtsmisbruik. Het dient 
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Richting een Marxistisch Forum

Beste ondertekenaars van MF, 

Recentelijk riepen wij alle Marxisten in de SP om zich rondom verschillende
pijlers te verenigen in een Marxistisch Forum. We willen alle ondertekenaars
hierbij even een korte update geven over de laatste ontwikkelingen rondom de
SP en Marxistisch Forum als project.

-        Sinds de start van MF hebben zo’n 150 mensen de oproep ondertekend.
We staan als Marxisten dus niet alleen in de strijd voor een democratische en
revolutionaire SP. Als Communistisch Platform zijn we hard aan het werk om de
basis te leggen voor de eerste bijeenkomst, waarbij we proberen alle
coronarichtlijnen in acht te nemen. De bijeenkomst zal plaatsvinden medio
september. Hierover binnenkort meer.

-  Zoals eerder aangekondigd, willen we op de bijeenkomst die gepland staat
voor september afspraken maken over een precieze doelstelling en
organisatievorm voor het Marxistisch Forum. Om hier een zo open mogelijke
discussie over te hebben, willen we iedereen de kans geven hiertoe een
voorstel te doen. Alleen of in groepsverband. De deadline hiervoor staat op 31
augustus. Zelf zullen wij de komende weken een eigen voorstel rondsturen. Dit
met een voorsprong op de deadline om wellicht als inspiratie te dienen voor
alternatieve voorstellen. 

-        Het partijbestuur heeft, naar aanleiding van de ledenvergadering van
ROOD, Communistisch Platform officieel gebombardeerd tot een “politieke
partij”. Hiermee is de heksenjacht op Marxisten en kritische leden officieel
geopend, onder het mom van dubbel lidmaatschap bestrijden. Als CP willen we
iedereen oproepen om zich niet te laten intimideren door deze politieke
heksenjacht en juist het aan te grijpen om mee te bouwen aan MF. Het
mobiliseren van de linkerflank is niet alleen belangrijk voor het transformeren
van de SP, maar ook voor het verdedigen van kritische leden tegen
ondemocratische acties van de partijtop.

-        Gezien de kritieke situatie waarin de partij zich bevindt is het belangrijk
dat we een zo groot mogelijke basis opbouwen voor de eerste MF bijeenkomst.
Daarom raden we alle ondertekenaars aan om andere partijleden en
kameraden ook aan te sporen zich aan te sluiten bij het initiatief. Als CP zijn we
hard aan het werk om ook ons netwerk aan te spreken. 
 
Samen kunnen we de SP transformeren in een partij die haar naam eer
aandoet. De strijd voor een democratische en revolutionaire SP begint bij MF!

Belangrijke data om in je agenda te zetten: 

31 augustus - deadline insturen voorstellen organisatie Marxistisch Forum

2 september - ontvangst officiële uitnodiging met (online) locatie, voorstellen en
procedures

11 september - deadline insturen reacties op ingezonden stukken 

26 september - kick-off bijeenkomst Marxistisch Forum 

Met kameraadschappelijke groet,

Richard Hoogstraten

Communistisch Platform
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Agenda

Inloop 11:00 - 11:20

Welkomdoor dagvoorzitter 11:20 - 11:30

Sessie 1: Discussie: naar een marxistische vleugel

11:30 - 11:45 WaaromMF nu urgent is

11:45 - 12:30 open discussie

- Lunch Pauze -

Sessie 2: discussie voorstel verklaring

13:00 - 13:15 introductie voorstel verklaring

13:15 - 13:30 introductie amendementen

13:30 - 14:00 open discussie

Sessie 3: discussie moties

14:10 - 14:30 introductiemoties

14:30 - 14:40 introductie amendement

14:40 - 15:30 open discussie

Sessie 4: stemmingen en afsluiting

15:30 - 15:50 stemmingen volgens bijgeleverde procedure

15:50 - 16:00 dankwoord door dagvoorzitter

Borrel in nieuw Zoom gesprek 16:15 - 18:00





1. Concept verklaring Marxistisch Forum  

1a. Doelstellingen 

Het Marxistisch Forum bestaat uit individuen en groepen binnen de SP die zich op 21 
september 2020 verzameld hebben om een democratische en principiële alliantie te 
vormen met het oog op de volgende doelstellingen:  

● het realiseren van een revolutionair programma voor de SP  
● streeft naar een radicale democratisering en transformatie van de SP  
● zich verzet tegen alle opportunistische vormen van regeringsdeelname 
● zich inzet voor een consequent internationalistisch beleid voor de partij en een 

teruggetrokken socialisme in de polder verwerpt  
● zich inzet voor de vrij verkeer van personen  
● zich verzet tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Voor de eenheid 

van de werkende klasse.  
● de strijd aanmoedigt tegen aanvallen op de arbeidersklasse en alle vormen van 

onderdrukking 
 

Daarmee staat het Marxistisch Forum voor een koers die zich kenmerkt door 
socialisme, democratie, onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse en 
internationalisme.  
 
Wij staan voor de open uitwisseling en competitie van ideeën. Daarom geloven wij niet 
in ‘partijlijnen’. Wel vragen wij als het Marxistisch Forum besluit neemt tot een 
bepaalde actie (flyers, campagnes etc.), van de deelnemers en sympathisanten deze 
actie niet te ondermijnen of saboteren.  
 
 
1b. Conferentie  
 
De conferentie bestaat uit alle individuen en groepen die zich hebben aangemeld voor 
deelname aan het Marxistisch forum. Deze wordt minstens een keer per jaar 
georganiseerd, en daarnaast wanneer relevant, en heeft de verantwoordelijkheid de 
volgende zaken te bepalen:  
 

● Politieke strategie 
● Prioriteiten en doelstellingen (voor het komende jaar) 
● Statuten en structuur van de organisatie 

 
Alle besluiten, op alle niveaus van de organisatie, worden genomen door middel van 
een gewone meerderheid.  
 



Een bijeenkomst moet minstens een maand van te voren worden aangekondigd. Dit 
zodat er voldoende ruimte bestaat voor de uitwisseling van ideeën en voorstellen.  
 
Alle organen leveren duidelijke notulen aan de leden om hen een zo open mogelijk 
inzicht te geven in het (dagelijks) functioneren van de organisatie. 
Een conferentie kan worden uitgeroepen door het uitvoerend comité of door middel 
van een petities van minstens 10% van de deelnemers.  
 
 
1c. Uitvoerend comité  
 
Het uitvoerend comité bestaat uit minstens drie leden en wordt verkozen door de 
conferentie. Zoals bij alle andere beslissingen vind verkiezing plaats op basis van een 
gewone meerderheid van de stemmen.  
 
Het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van conferenties en andere 
bijeenkomsten. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van 
de conferentie. Dat wil zeggen, het organiseren van campagnes en het onderhouden 
van een social media netwerk en website namens het Marxistisch Forum.  
 
Het uitvoerend comité is ten alle tijden terugroepbaar door middel van een gewone 
meerderheid van de stemmen op een conferentie.  
 
Verder is zij verantwoordelijk voor het goedkeuren van deelnemers aan het 
Marxistisch Forum.  
 
 
1d. Individuele deelnemers  
 
Alle leden van de SP die de doelstellingen van het Marxistisch Forum accepteren 
kunnen zich als deelnemer aansluiten. Daaronder tellen wij ook leden die om politieke 
redenen geroyeerd zijn uit de organisatie.  
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2. Moties 

2a. Campagne voor een internationalistisch en anti-
imperialistisch verkiezingsprogramma. 

Een van de grootste gebreken van de huidige verkiezingsprogramma’s van de SP is 
de nauwe focus op de natiestaat. Volgens die visie moet het socialisme binnen de 
landsgrenzen van Nederland worden opgebouwd en alles wat daarbuiten gebeurt lijkt 
nauwelijks te worden meegenomen. Internationale solidariteit wordt gezien als bijzaak 
en het belangrijkste argument tegen imperialistische oorlogen is dat ze geld kosten en 
zorgen voor meer vluchtelingen.   

Als marxisten zien we socialisme als internationalisme. De arbeidersklasse is een 
internationale klasse en nationale wegen naar het socialisme zijn keer op keer gefaald. 
Daarom stellen we voor dat het uitvoerend comité een campagne opzet om de 
volgende punten in het verkiezingsprogramma te krijgen: 

• voor een Europese strategie naar het socialisme. 
• tegen alle imperialistische militaire interventies, al is die met VN-mandaat. 
• voor ontmanteling van het militair-industrieel complex. 
• voor ontmanteling van de NAVO, in lijn met Heel de mens. 
• tegen Fort Europa, voor de vrije migratie van iedereen in en uit de EU. Het 

recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten voor 
alle migrantenarbeiders die langer in het land verblijven dan zes maanden. 
Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging, om 
stakingsbreken en uitbuiting te voorkomen. 

Hieraan wordt uitvoering gegeven door het maken en publiceren van conceptmoties 
en -voorstellen met bijbehorende toelichtende publicaties om de discussie aan te 
zwengelen.  

  



2b. Campagne tegen regeringsdeelname 

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de 
VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie. Waar in 2017 de boot nog werd 
afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD toen 
eerder een marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – wijst alles 
erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Met de huidige staat van de partij 
en de arbeidersbeweging kan dit op niets anders uitlopen dan een ramp. Syriza in 
Griekenland heeft bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute meerderheid in één land 
niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als minderheidspartner in een 
coalitie met de VVD.  Door jezelf aan te bieden als betere manager van het kapitalisme 
dan de rest verlies je alle geloofwaardigheid als partij die het kapitalisme ooit omver 
gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij daadwerkelijke machtsovername 
en ter uitvoering van een daadwerkelijk socialistisch programma. 

Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om: 

• conceptmoties en -voorstellen te schrijven tegen regeringsdeelname na 
aankomende verkiezingen. 

• begeleidende publicaties te schrijven waarin de gevaren van ontijdige 
regeringsdeelname en de voorwaarden van machtsovername uiteen worden 
gezet. 

• te benadrukken dat echte sociale verandering alleen teweeg kan worden 
gebracht door een strijd van lange adem. Er zijn geen korte wegen naar 
socialisme.  
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2c. Motie vakbondstrategie  

 
Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving kan 
niet alleen leunen op het gewicht van een politieke partij alleen. Een Socialistische 
Partij moet streven naar de bredere organisatie van de arbeidersklasse en de 
integratie van socialistische ideeën met bestaande bewegingen. Daarom moeten 
socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen de vakbeweging en andere 
sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als strijdorganen voor de 
arbeidersklasse als ze transparant en democratisch georganiseerd zijn. Dit moet dan 
ook een focuspunt zijn voor een socialistische vakbondspolitiek. 
 
Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om een voorstel-vakbondsstrategie te 
formuleren voor de SP waarin wordt benadrukt dat:  
 

• vakbonden onafhankelijk moeten opereren van staat en werkgevers 
• de vakbond transparant en democratisch georganiseerd moet worden. 

Bureaucratie moet worden bestreden.  
• in die strijd voor een democratische strijdbare vakbond de nadruk moet liggen 

in het versterken van het kaderwerk in sectoren 
• met sterkere sectoren ook boven-sectoraal vakbondswerk een kans krijgt 

zonder te vervallen tot “leuke” campagnes onder bureaucratische controle 
• vakbonden zich, net als grootkapitaal, internationaal moeten organiseren.  

Arnout Hoekstra





Regeringsdeelname is alleen zinvol” (…. Van hier af schrapping + nieuwe tekst ….) 
onder de volgende omstandigheden: 

• Wij laten links niet verdelen door rechts, dus we doen alleen mee als ook 
PvdA en GroenLinks erbij betrokken zijn en zo veel mogelijk andere partijen 
links van het midden. En we verzetten ons ertegen dat PvdA en GroenLinks 
gaan meeregeren zonder SP erbij. 

• Een regering waaraan de SP meedoet zoekt nauw samenspel met 
tenminste vakbeweging, milieubeweging, woonbond/huurdersorganisaties 
en organisaties voor internationale solidariteit. 

• Een regering waaraan de SP meedoet werkt onder meer aan betere 
publieke voorzieningen, bedrijfsdemocratie, inkomensnivellering, groei van 
de sociale woningvoorraad, transitie naar een klimaatneutrale samenleving. 

• Als in 2021 opnieuw (zoals in 2002, 2010 en 2017) een parlementaire 
meerderheid ontstaat voor VVD-CDA-PVV-FVD-SGP bestaat er helaas nog 
geen draagvlak voor de door ons verlangde hervormingen; een campagne 
voor het verhinderen van zo’n meerderheid is belangrijker dan wat zeteltjes 
meer voor de SP. 

 
 
TOELICHTING: 
 
Als we – terecht – kritiek hebben op de manier waarop sommige partijgenoten 
vanouds denken gemakkelijk te kunnen aanschuiven in regeringen moeten we de 
aandacht vragen voor wanneer WEL en wanneer NIET. Het wordt nogal verwijtbaar 
als we regeringsdeelname bij voorbaat ‘opportunistisch’ noemen of de indruk wekken 
dat we die regeringsdeelname na 150 jaar socialistische wereldstrijd en 56 jaar 
MLCN/SP nog steeds eindeloos willen uitstellen. Dan worden we het Sint-
Juttemisgenootschap. Als dat de stellingname wordt weet binnenkort iedereen in de 
SP: “Er bestaat binnen de partij een pressiegroepje tegen regeringsdeelname en dat 
noemt zich MF. Als dat marxisme is zijn wij geen marxist. Die club hindert de partij op 
haar weg naar de macht en valt het goede werk van onze ministers aan. Dit soort 
negatieve aanhang moeten we zien kwijt te raken”. Kortom, al het andere dat MF 
voorstaat zal daarmee worden verdrongen. Een autoritair partijmodel zal zelfs worden 
verheerlijkt om ‘vijandige’ groepen af te weren. 
 
Die overige voorgestelde MF-doelstellingen zoals een revolutionair programma, 
radicale democratisering van de SP, internationalisme en eenheid van de werkende 
klasse en een strijdbaarder vakbondsstrategie passen in wat marxisten zouden 
moeten nastreven. Maar die doelstellingen zullen dan geen kans meer krijgen. En in 
de doelstellingen voor MF ontbreekt iets fundamenteels, het uitzetten van de weg naar 
overname van de macht in staat en economie. Marxisten verklaren, 
becommentariëren en bestrijden niet alleen de huidige kapitalistische maatschappij 
maar zetten ook de weg uit voor de overgang naar een toekomstige socialistische 



maatschappij. Daarvoor organiseren we op alle mogelijke manieren een meerderheid, 
op straat, in de bedrijven, in het parlement, in de regering. Dat is het grote verschil 
met anarchosyndicalisten die vinden dat de klassenstrijd zich moet beperken tot 
dwarsliggen hier en nu, en niet ondergeschikt gemaakt mag worden aan allerlei voor 
de massa nog onvoldoende begrijpelijke toekomstplannen voor 
maatschappijverandering. 
 
Om het overgangsproces van kapitalisme naar socialisme mogelijk te maken hebben 
marxisten niet alleen de klassenstrijd van onderop nodig maar ook de staatsmacht om 
de bourgeoisie uit de macht te verjagen. Niet voor niets was een groot deel van het 
werk van de Komintern (Communistische Internationale) gericht op het tot stand 
brengen van zo links mogelijke meerderheidsregeringen door middel van een 
‘eenheidsfront’ (alleen arbeiderspartijen als die samen een meerderheid hebben) of 
een ‘volksfront’ (een eenheidsfront plus het minst tegenwerkende deel van het midden 
of gematigd rechts). Dat was ook de inzet van de vroegere Nederlandse marxistische 
partijen CPN en PSP: de toen nog grote arbeiderspartij PvdA dwingen om naar links 
samen te werken en elke greep van de bourgeoisie op de regering tegen te gaan. Dit 
is ook de positie van de meest aan de SP verwante buitenlandse partijen. 
Regeringsdeelname moet een hefboom zijn in het maatschappij veranderingsproces. 
 
Daarentegen lijkt in de voorgestelde Concept Verklaring van Doelstellingen en de 
voorgestelde campagne bij voorbaat de nadruk te gaan liggen op strijd tegen de 
komende regeringsdeelname van de SP. Die afkeer is heel begrijpelijk. Opnieuw is 
die deelname en de zin ervan niet democratisch in de partij doorgesproken. In het 
verleden heeft de SP-leiding revolutionair-marxistische stromingen binnen de partij 
bestreden met het argument dat die onze komende regeringsdeelname zouden 
kunnen hinderen, en werd trots geroepen dat we na het meeregeren in de helft van 
de provincies en alle grotere steden langs de A-2 spoedig ook in de landelijke regering 
zouden doordringen. Onduidelijk bleef altijd WAT VOOR SOORT regering we 
nastreefden, WAAROM, MET WIE, en WAT we daarmee wilden bereiken. Als onze 
nieuwe lijstaanvoerder verklaart dat de SP niet bang is voor regeringsdeelname zegt 
ze opnieuw helemaal niets over wat we daardoor willen bewerkstelligen. Eigenlijk gaat 
het er dan vooral om dat we straks trots moeten kunnen zijn op onze ministers, 
ongeacht wat ze doen en ongeacht of dat nuttig is voor de arbeidersklasse en het 
socialisme. Daarmee lijkt de SP zich opnieuw te profileren als de meest gematigde 
partij in de groep van links-socialistische en ex-communistische partijen in Europa. 
Nergens waar die meeregeren ging dat zonder scherpe keuzes vooraf. Een 
stellingname over partnerkeuze en doelstellingen zou voor de SP een geweldige stap 
naar links zijn en haar meer in overeenstemming brengen met verwante partijen in het 
buitenland.    
 
Dat is dan wel een breuk met een eerdere SP-aanpak. In de jaren 2014-2017 leek de 
SP op weg naar een regering VVD-CDA-D66-SP; in zulk soort combinaties 
bestuurden we al Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Amsterdam. D66 wilde graag 











moeten maken waar het idee van racisme en sociale dominantie van bepaalde 
identitaire bevolkingsgroepen vandaan komt, om tot de conclusie te komen dat de 
gefaalde ontwikkelingen binnen links en de steeds sterker groeiende extreemrechtse 
beweging schuilt in het realistisch en objectief feitelijk maken van ditzelfde idee van 
ras en bovenal, identiteit.  
 
Het concept van intersectionaliteit is vormgegeven door de gefaalde revolutionaire 
golven in de jaren 60 en als eerste gedefinieerd door burgerrechten advocaat Kimberle 
Crenshaw in 1989. Het was oorspronkelijk een reactie op feminisme door voornamelijk 
zwarte working class vrouwen (zie Angela Davis) die door het reductionistische 
identitaire aspect van het destijds witte feminisme merkten dat dit soort feminisme 
gefocust was op de identiteit en sociale strijd van boven- tot middenklasse witte 
vrouwen, en dus de werkende zwarte vrouw zowat compleet negeerde. Dit is een 
uiterst begrijpelijke en productieve positie, omdat het de hypocrisie van de (vroege) 
identiteitspolitiek van deze beweging aan de kaak stelde, de kunst is desalniettemin 
om dit soort ideologie niet te bevechten met dezelfde logica die perfect werkt voor het 
door laten werken van de kapitalistische mahcine, maar met socialisme en solidariteit. 
Het is mede door het langzaam aftakelen van de revolutionaire energie die gefocust 
was op de klassenstrijd dat het weg heeft gegeven voor de ontwikkeling van een 
accent op aparte aftakkingen van identiteit. De resulterende vorm van politiek die 
gevoerd werd, werd getermd als ‘identiteitspolitiek’, een term die veel kameraden 
(voor- of tegenstander) bekend in de oren zal klinken. Deze identiteitspolitiek is, zoals 
al eerder gezegd, een perfecte oplossing voor de ideologische indoctrinatie van het 
kapitalisme geweest, het haalt namelijk het aspect van de klassenstrijd naar de 
achtergrond, en brengt de logica van natuurlijke eigenschappen gelinkt aan 
persoonlijke aspecten naar de voorgrond; dezelfde logica die weg heeft gegeven voor 
de ontwikkelingen van de socio-economische verdeeldheid binnen onze huidige 
maatschappij. Dit nieuwe essentialistische taalgebruik door links is door veel redenen 
en ervaringen door bepaalde identitaire bevolkingsgroepen (zwarte mensen in 
amerika, marrokkaanse/allochtonen in nederland) een voor mij begrijpelijke positie, 
velen van ons  (sommigen zeker meer dan anderen) zullen begrijpen hoe het is met 
een schijnbaar chronisch gevoel van ondergeschiktheid, opgelegd door deze socio-
economische verdeeldheid, die op zich vorm geeft aan sociale verhoudingen, te leven.  
Om kort bij deze logica stil te staan kan een zekere empathie opbrengen waarmee 
men begrijpt waarom dit soort identiteitspolitieke bewegingen zulke enorme aantallen 
mensen op de voet brengen. Ik heb zelf een lichter getinte huid dan de meeste mensen 
die zich identificeren met een onderdrukte identiteit, al kom ik toch vanuit gemixte 
ouders zul je dit niet heel snel aan mij kunnen zien, daarbij helpen mijn blauwe ogen 
en blonde haar verder niet heel veel. Toch heb ik vroeger ook gemerkt dat ik het erg 
moeilijk vond om mij te identificeren met de mensen om mij heen, waarbij het vaak zo 
was dat beide ouders van nederlandse bodem kwamen. Het werd mij daarnaast vrij 
snel duidelijk gemaakt dat ik zeker ook niet tot die identiteit behoorde, juist omdat mijn 
ouders een gemixte achtergrond hadden. Het gevolg hiervan was dat ik een aantal 
jaren heb rondgelopen met de acceptatie dat het een objectief feit was dat ik een 





PS. 
Een discussie over het idee van een grassroots organisatie met een 
gedecentraliseerde organisatie is uitermate belangrijk en moet gevoerd worden, 
aangezien het naar mijn mening juist belangrijk is om een bepaalde vorm van 
centralisme te houden, in de zin van een centraal comite. Ik ben hier niet op in gegaan 
in deze brief om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, maar zou hier graag een 2e 
brief voor schrijven of van een andere kameraad met meer kijk op organisationeel vlak 
van willen horen. 
 
PPS. 
Een link naar een iets verder inzicht in het onstaan en de problematiek van het concept 
van intersectionaliteit:  
https://www.marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality 
Hampton’s speech is moeilijk te achterhalen, maar het account van @redfishstream 
heeft het deel van de citatie op het moment op social media staan: 
https://www.instagram.com/p/CEg61-LAwQM/?utm_source=ig_web_copy_link  
  
 
 



Notulen MF 26-09-2020 

Welkom door dagvoorzitter 
T: Welkom iedereen, ik zie dat er bijna 60 mensen in de Zoomcall zitten. Goede opkomst, ik zal 
mezelf voorstellen, ik ben gevraagd om jullie door de agenda te loodsen. Als het goed is 
hebben jullie die in de mail. De eerste sessie gaat over het voorstel voor een marxistische 
vleugel, sessie 2 gaat over de voorstel verklaring, sessie 3 gaat over de moties, daarna hebben 
we op het einde de stemmingen in sessie 4. Nog even kort over de procedures. Er is een poll 
optie in Zoom die ik aan kan zetten als we gaan stemmen, dan kan er anoniem gestemd 
worden.  
 
Er zijn ook discussiestukken van B2 en I. We gaan zo een discussie doen over MF en de 
aanzet daarna toe. Je ziet onderop je balkje Q & A staan, daar kan je een vraag stellen aan mij, 
als je daar een vraag stelt kan je spreekrecht aanvragen, dan weet ik dat ik je moet unmuten. Ik 
zie al dat G2 een vraag heeft gesteld. Dan denk ik dat we kunnen gaan beginnen. Dan kunnen 
we beginnen met sessie 1. Dan wil ik kameraad G vragen of hij dit wilt toelichten. 

Sessie 1: Discussie: naar een marxistische vleugel  

Introductie: Waarom MF nu urgent is  
G: Ik ben gevraagd om de introductie te doen en de oproep toe te lichten, die enkele maanden 
geleden is gepubliceerd. Waarom MF, waarom nu een forum en waarom Marxistisch? De reden 
is vooral dat er een crisis gaande is in de partij, we zien dat de electorale resultaten tegenvallen, 
organisatorische kracht wordt ook steeds minder, steeds minder invloed binnen de 
arbeidersbeweging, je merkt dat dit binnen de partij leidt tot wrijving. De tegenvallende 
resultaten van de afgelopen jaren leidt tot verdeling en wrijving binnen de partij.  
 
Daarin zie je 2 kampen op dit moment, het kamp wat vroeger rondom Ron Meyer was, wat hier 
en daar de kliek wordt genoemd. Zij zijn erg opzij gezet nu, zij zetten veel in op activisme. Je 
ziet dat in de laatste voorzittersverkiezing dat zij uit de weg zijn geschoven, mensen in Den 
Haag als Lilian en Jasper van Dijk krijgen steeds meer invloed. Je ziet dat die strijd in de partij 
tussen verschillende kampen achter de schermen vooral plaats vind. Je ziet bij de kliek wel 
eens een manifest voorbij komen, maar dat manifest werd al heel snel ingetrokken door wat 
kleine aanpassingen achter de schermen, toen was het congresstuk ineens super. Ze waren 
bang de kritische flank in de hand te spelen door openbaar kritisch te zijn.  
 
Recenter zie je dat de partij steeds meer naar rechts opschuift. Bijvoorbeeld door de extreme 
focus om verkiezingsdeelname, al was dat een aantal jaar de insteek, wel iets minder 
uitgesproken onder Ron Meyer. Je ziet nu wel dat de partij steeds meer die kant opgaat, denk 



bijvoorbeeld bij de discussie over Voor14 waar de kern van de boodschap haalbaar en 
betaalbaar moet zijn. Het idee dat je door sociale strijd de grenzen kan oprekken, was volledig 
verdwenen. Haalbaar en betaalbaar is nu echt het kernwoord geworden. Je ziet dat het gros 
van de eisen zijn verrechtst of verdwenen. Het is al jaren een probleem dat dingen als 
Nederland uit de NAVO zijn verdwenen en republiek worden op de lange termijn. Je ziet dat 
regeringsdeelname de discussie er steeds meer in zit dat de partij steeds minder effectief is om 
zich te mengen in sociale strijd. Leden wilden op congres zich gaan mengen in Voor14, daar 
doet de partij toch niks. De meeste acties die de partij doet worden intern uitgelegd als hoe we 
stemmen gaan bereiken.  
 
Het gevaar van die weg is dat het bestaansrecht van de partij verdwijnt. Door voor die 
regeringsdeelname te gaan waar de linkervleugel van de partij steeds meer door verdwijnt. Je 
ziet steeds meer posts voorbij komen van mensen die de partij verlaten. En dat is logisch, want 
wie wil er een slap aftreksel van de PvdA zijn? De partij zal zeggen dat we échte invloed willen, 
en dingen in de melk te brokkelen hebben in de regering. Maar de meeste partijen willen dit al 
en zijn makkelijker om mee te werken in de regering. Wie wilt samenwerken met een partij die 
uit de euro wil? De partij zet zichzelf op 2 manieren buitenspel, nu heffen ze hun bestaansrecht 
op. 
 
Het enige wat we hiertegen kunnen doen is hier een Marxistisch alternatief tegenover zetten. 
Voor mensen met baantjes in de partij klinkt dit heel eng, om dingen georganiseerd te doen. 
Maar achter de schermen is er al georganiseerde discussie, wij moeten dit in de openbaarheid 
trekken. Marxisme geeft de analyse hoe wij een sociale transformatie kunnen realiseren. Op 
basis van een klassenonafhankelijke basis, een democratische basis, wij kunnen alleen de 
wereld transformeren als de werkende klasse de mogelijkheid heeft zich hier te organiseren, 
hoe kan dit in 1 minuut op congres. dit is wat anders dan de Stalinistische gedrochten van de 
SP, wij moeten een alternatief zijn op de ondemocratische burgerlijke staat. Dat is de weg 
vooruit, wij gaan vandaag hier voorstellen over bespreken. Maar dit is waarom wij deze 
voorstellen hebben gedaan. Ik ben blij dat er 57 mensen zijn, daarmee zullen we grote stappen 
kunnen zetten. 
 

Open discussie 
T: Even kijken, ik pak de agenda erbij, er is nu ruimte over open discussie over de oproep en 
wat er net gezegd is. Geef dit aan in de Q&A. De eerste is M 
 
M: Hallo allemaal. Ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn hier. Ik denk dat het echt wel 
duidelijk een wens is om de koers van de partij breed te bespreken. Toen hebben ook meerdere 
afdelingen voorstellen ingediend voor discussie op spanning, tribune internet. Duidelijk de wens 
om dit niet met 1 minuut op congres te doen. Zijn allemaal afgewezen met onzinargumenten als 
geen plek voor discussie in de tijdschriften en ze zullen denken er is al genoeg. Daardoor krijg 
je de situatie dat de enige mensen die georganiseerd kunnen nadenken de bureaucratie en de 
kamerfracties zijn. Zij verrechtsen al tijden de partij. Volgens mij zijn er nog genoeg leden die 



nog achter het antikapitalisme beginsel van de partij staan. Zij zien deze verschuiving naar 
rechts niet zitten. Als bureaucratie geen ruimte geeft voor discussie moeten we deze samen 
maken. 
 
T: ik zie hier P staan. 
 
P: Goedemorgen, G bedankt voor je inleiding. Ik wil 3 punten maken. Ik onderschrijf het punt 
dat een Marxistisch Forum nodig is in de partij, dat is nodig om socialistische doelen te 
bereiken. De SP is nu geen marxistische partij. Door het te kunnen bediscussiëren, kunnen we 
een meerderheid in de partij en samenleving winnen voor onze ideeën. Waarom Marxistisch? 
Niemand is geboren marxist, via natuurlijke omstandigheden kom je niet verder dan 
vakbondsbewustzijn.  
 
Marxisme is een analyse hoe we het programma gaan formuleren hoe we de maatschappij 
gaan transformeren naar socialisme. De noodzaak van een internationale kijk is belangrijk en 
nog belangrijker dat wanneer je internationaal wat wilt veranderen je een internationale partij 
nodig hebt. Onze eerste belangrijke taak is de vijand hier bestrijden en verslaan. Komt later ook 
voorbij, is belangrijk om verder te discussiëren. Marxisme is verzamelterm, laten we het daar zo 
over hebben, over alle verschillende vormen van marxisme. Ik leg dit open neer, heb zelf mijn 
eigen ideeën. Maar daar komen we later op. Mijn excuses dat ik niet schriftelijk heb kunnen 
reageren. 
 
T: Ik zie N in de chat 
 
N: Goedemorgen, dank voor de opzet van deze dag en de heldere uiteenzettingen. Ik heb een 
vraag over de insteek en het breedte van het forum. Heb ook een probleem met de 2 kampen 
analyse. Hebben volgens mij 3 kampen, ook een internationalistische flank die minder 
georganiseerd is. CP is hier een georganiseerde groep in. In hoeverre wilt CP deze andere 
minder georganiseerde groepen betrekken en mee samenwerken? 
 
T: Is er iemand die hier kort op wilt reageren? 
 
G: Ik wou gelijk even op de vraag van N reageren. Staat vrij duidelijk in de oproep we willen alle 
individuelen en groepen die er zijn met ruimte voor marxistische principes, daar is expliciet 
ruimte voor buiten CP. CP heeft eigen insteek. Wij willen een communistische partij, is niet 
iedereen mee eens, sommige zullen de SP voldoende vinden. Mensen hoeven niet CP 
programma te ondersteunen. Maar kunnen wel een eenheidsfront zijn van kameraden die 
overeenkomsten hebben. Zoals internationalisme en democratisering wordt genoemd. Was het 
niet altijd eens met de Groep, maar vind de tegenwerking walgelijk. CP wordt ook tegengewerkt. 
Daarop kunnen we samen zeggen we willen dat dit allemaal anders gaat in de partij. Verschil 
van mening in de partij en dus ook MF is juist goed. Ik denk dat we daar als kritische 
linkervleugel enkel sterker van worden. 
 



E2: Goedemorgen allemaal, ik ben ook blij met het initiatief. Ik denk dat het goed is dat het 
expliciet marxistisch is. Er zijn diverse stromingen in de partij, marxisme ontbreekt vaak, goed 
als dat gehoord gaat worden. We verliezen nu veel mensen aan de linkerkant die we of 
individueel verliezen of aan bijvoorbeeld BIJ1. We verliezen dus kaders aan dergelijke 
initiatieven en dat is gewoon jammer. Denk dat we later wel dat soort initiatieven bespreken met 
de stukken van B en I. Waarom ik dit initiatief ondersteun, heb recentelijk een proactieve 
campagne gevoerd voor Voor14 tegen Jasper van Dijk en hierin zie je dat er formeel wordt 
gezegd dat partijraad hoogste orgaan is, maar in de praktijk gebeurt dit helemaal niet zo. Er is 
veel te weinig ruimte ook in zo’n partijraad. Maar achteraf kreeg ik dus nog elders uit de partij 
het commentaar dat de partijraad niet inspirerend genoeg was, het is dus totaal niet ingericht 
om het hoogste politieke orgaan te zijn.  
 
Om in te gaan op N, volgens mij is het ook aan de andere groepen om zich te mengen. Vind de 
ingezonden stukken ben ik heel blij mee. Maar als er niks binnenkomt bepaalt dat ook de 
agenda van de dag. Hoop dat andere groeperingen zich ook zullen mengen. Was vroeger bij de 
Groep, maar die hebben al lang geen bijeenkomst geweest. Zou fijn zijn als zij zouden 
aansluiten. Heb begrepen dat er ook niet partijleden zijn, moeten we het ook over hebben, maar 
de ambitie om verschillende groepen samen te brengen lijkt me een goede. 
 
B: Ik had nog een grappige achtergrond aan staan, laat ik die maar aan staan. Heb een vraag 
aan T. Had een algemene opmerking en een reactie, kan dat? Reactie op N, wat al is gezegd is 
juist, de discussie zo over de voorstel verklaring, daar staat bijvoorbeeld in dat we een 
uitvoerend comité willen om bijeenkomsten te organiseren. Lijkt me bijvoorbeeld goed als we 
ook streven naar diversiteit van meningen in uitvoerend comité. Kunnen we de verschillende 
meningen representeren in het comité, zodat iedereen zich thuis kan voelen in de organisatie, 
het forum. Dat moet vooral de insteek zijn. Is niet de bedoeling dat we een lidmaatschap 
organisatie worden. Maar een forum waar we samenkomen om te discussiëren en samen 
voorstellen gaan indienen en verdedigen. Om die allemaal samen te krijgen lijkt me een goed 
idee. Heb ook nog wat over het belang van het belang van een MF. G raakte hieraan. We zien 
dat de partij zich doelbewust wilt richten op regeringsdeelname, heel expliciet, iemand als Lilian 
die wordt verkozen die roept we gaan het nu echt doen. Je ziet het duidelijk in het programma. 
Eisen die op een gekke manier beperkt zijn. Kan niet anders zien als een regeringsvoorstering.  
 
Het probleem daarmee is, de SP heeft al langer deze ambities. Maar nu lijkt het ook alsof ze 
bereid zijn het te doen in een grote minderheidspositie. Dit is echt een absurde positie. De 
ervaring van radicaal links is wanneer zij in de regering gaan dat ze imploderen. Zo ook in italië, 
de heropgerichte communistische partij 10% van de stemmen haalde, sterke beweging bouwde. 
Je zou kunnen stellen dat zij sterker geworteld waren dan de SP nu, waar de afdelingen 
verzwakken etc. Maar toch zien we een beweging naar coalitie deelname, waar je een 
tegenovergesteld idee krijgt. De organisatorische idee is dat wanneer mensen zien dat we 
redelijk zijn dat de massa’s wel toe zullen stromen.  
 
Het minste idee dat je moet hebben is dat je sterke buitenparlementaire beweging moet hebben 
om dingen te verdedigen. Hoe sterk deze moet zijn kunnen we discussies over hebben. Maar 



deze tegenovergestelde richting is gewoon absurd. In Italië donderde de communistische partij 
samen met sociaaldemocraten de communistische partij in 4 maanden in elkaar. Kan hetzelfde 
verwachten met een regering met het centrum of centrumrechts. Daarom zien we nu als 
voornaamste reden dat we ons echt moeten organiseren. Wij kunnen de richting van de partij 
nu niet volgen om de eenheid in de partij te bewaren. Niet de eenheid we vinden allemaal 
hetzelfde, maar eenheid in de zin van een georganiseerde landelijke beweging. In het begin 
werd er al over gesproken.  
 
Als we het hebben over de zelforganisatie van marxisten en kritische linkervleugel, krijgen we 
onvermijdelijke de beschuldiging dat we aan groepsvorming doen, partij binnen de partij 
vormen. Daar moeten we weten de partij in de partij bestaat al, de parlementaire fractie, die de 
laatste weken hebben laten zien doelen formuleren zonder de democratische organen van de 
partij in acht te nemen, zie hoe ze congres besluit van Voor14 wegwerpte. Maar zij komen zelf 
met voorstellen die zij intern inbrengen en bespreken en hebben hierin hele strakke discipline. 
Zij voeren eerst discussie vormen een lijn en vervolgens verplichten ze eenheid naar buiten. Zij 
hebben de vrijheid tot bijeenkomsten etc. wij moeten dat ook aangrijpen als argument. Waarom 
mogen wij dat niet? Waarom mogen wij niet samenkomen en elkaar spreken. Waarom mogen 
wij niet samen voorstellen maken? Waarom moeten we dan gesaboteerd worden of op 
neergekeken worden. Ik denk dat wij ons 10 keer democratischer organiseren dan de 
parlementaire fractie. 
 
L: Wat ik wil zeggen sluit aan waar B mee eindigde net. Het samenkomen van de partij, maar 
bijvoorbeeld ook de mensen rondom Ron mensen die een baan hebben bij de partij. Verschil 
met ROOD en landelijk is dat ROOD meer landelijk is georganiseerd. Denk dat MF ook 
belangrijk is voor ROOD. Anderhalf jaar terug was Arno tegenkandidaat voorzitter. PB 
probeerde dit tegen te werken. Hij is toch verkozen, hij is hierna best veel tegengewerkt. Hierna 
kwamen kritische leden erachter dat er niet veel was veranderd en zijn er nog meer moties 
ingediend. Vervolgens is afgelopen ALV heel lang geworden waar jaarverslag niet is 
aangenomen en Arno niet is aangenomen. Hier zijn moties aangenomen dat ROOD zich 
uitspreekt tegen regeringsdeelname, en bestuursbeurs motie.  
 
Toen heeft PB besloten dat die moties niet uitgevoerd mogen worden. Als bestuursbeurs zou 
worden uitgevoerd dan zouden ze de rekening moeten bevriezen. Die macht zou PB niet 
moeten hebben. Hier moeten we ons tegen uit kunnen spreken, denk wat ze bij afdelingen 
zouden kunnen doen. PB heeft toen ook CP aangemerkt als partij. Wordt veel over 
gespeculeerd binnen ROOD. Toen ik MF deelde bij ROOD werd ik aangesproken dat ik 
geroyeerd zou kunnen worden daarvoor. Vind dat we de vrijheid moeten beschermen dat 
iedereen zich uit moet kunnen spreken. 
 
G2: Hallo, ik sluit me aan bij E2 en B. Ben heel blij dat dit initiatief er nu is. We zien de 
afgelopen 15 jaar de partij steeds rechtser en nationalistischer worden. Ik vind dit programma 
daar heel tekenend in. Protectionisme druipt er van af. Dingen die anti Europees zijn. Niet 
alleen anti EU maar gewoon anti Europees. Ook een hele vreemde kijk op klasse, dat zouden 
Nederlanders tegen multinationals zijn. Zo is er steeds minder onderscheid met PvdA en zelfs 



PVV op sommige punten. In het verleden hebben we gezien dat iedere poging tot discussie 
gesaboteerd wordt.  
 
Zat vroeger bij de Groep, toen was het ook een gevecht omhoog om een stuk in bijvoorbeeld in 
de Tribune te krijgen. Is een gigantische censuur. Als je een collectieve motie wilt indienen op 
partijraad wordt je ook heel raar aangekeken. Als je je aanmeldt voor positie wordt je ook 
ondervraagd over wat heb jij gedaan bij de groep. Naar buiten toe worden we steeds meer een 
persoonlijkheidscultus rond Lilian. Ze worden steeds banger over openbare discussie naar 
buiten toe. Wat beter kan, zoals N ook zei, is dat we meer groepen willen betrekken. We 
zouden voor democratie moeten zijn en ook het recht op minderheidsstandpunten verdedigen. 
Zolang je de stukken waar we later overstemmen onderschrijft moet je mee kunnen doen, maar 
die moeten ook later aangepast kunnen worden. 
 
T: Zie dat E ook dingen in de chat heeft gezegd, wil je dat toelichten? Geluid werkt niet zie ik. 
 
R: Wil nog aanhaken over ROOD ALV en gebrek aan democratie hierin. De motie van 
regeringsdeelname wordt geblokkeerd. Als die motie gepubliceerd zou worden dan zouden ze 
de ROOD website offline halen. Ze stevenen zo sterk af op regeringsdeelname dat ze zelfs de 
jongerenbeweging zouden saboteren. 
 
M2: Ben op het pand bezig met pakketjes, we blijven SP’ers. Heb me jarenlang als individueel 
marxist begeven in de partij, ben wel eens langs geweest bij de Groep, maar er waren niet 
genoeg raakvlakken. Waarom ik een reactie wil geven. 2 tot 3 maanden geleden zagen we na 
de ALV van ROOD bij ons afdelingsbestuur dat kameraden werden aangevallen. Dat was voor 
mij de druppel om me te realiseren dat we ons als open marxistische groep moeten 
organiseren. Zoals B net zei, zij zijn de partij in de partij. Organiseren is belangrijk, anders blijft 
het in individuele koppies zitten. 
 
De inbreng van E qua moties, het realiseren van socialisme kan alleen via het bouwen van een 
sterke arbeidersbeweging.  Je ziet nu in de partij een sterk sektarisme richting de vakbeweging, 
dat moeten we doorbreken, ook ervaringen delen wat we al wel binnen de vakbeweging 
hebben. We moeten bespreken hoe we organisatorisch tot socialisme willen komen. 
 
B3: Ben geen goede spreker. Maar ik vind dat er een belangrijk punt nog niet is aangestipt. Dit 
is een Marxistisch  Forum. Het concept van klassenstrijd is compleet verdwenen. Klassen is 
laagopgeleid zijn blijkbaar. Maar ze doen steeds wel meer met het beeld van Marx. Terwijl ze 
zijn fundamentele punt compleet verwerpen, door het te definiëren als Nederlanderschap. Dat 
slaat ook terug op de andere fouten die worden gemaakt in het programma en breder is dat ze 
de klassenstrijd verwerpen. Ze willen de kaders tevreden stellen met Marx shirts, maar politiek 
verwerpen ze het compleet. 
 
Ik zag E zeggen in de chat dat we moeten bewijzen dat andere strategieën ook goed werken. 
Hoeven niet alleen te kijken naar het buitenland. Maar in Nederland hebben we nu een jonge 
organisatie, de Kameraadschappij, die vervreemding tegen willen gaan, expliciet socialistisch. 



Die hebben in een jaar tijd een organisatie van 60 man opgebouwd. We kunnen in de praktijk 
laten zien dat een andere strategie ook werkt. 
S: Hartelijk dank voor het oprichten hiervan, goede eerste stap tot democratisering. Wou 
inhaken op wat G2 zei over de verrechtsing van de partij en tegen Europe. Als we het 
programma lezen zien we dat ze hier erg afwijzend over zijn naar Europa. De SP wil meer 
macht naar natiestaten, maar ik vind dit geen internationalistische kijk. EU biedt mogelijkheid tot 
internationaal project, hoor graag wat anderen hiervan vinden. 
 
T: Dan heb ik niemand meer staan, zou perfect volgens de agenda zijn. 
 
E2: Zal het kort houden. Wat S zei slaat de spijker op de kop. SP is heel links nationalistische, 
totaal geen internationale visie. Heb vaker gepleit voor internationale visie. Ze noemen andere 
partijen wel zusterpartijen, maar ze zijn helemaal geen zusters. Dit gebrek aan internationale 
visie is overal duidelijk. We hebben wel internationaal secretariaat nu, maar wat daar uitkomt 
weten we niet. Het biedt wel handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 
 
 

Sessie 2: discussie voorstel verklaring 
T: We gaan het nu hebben over de ingediende voorstellen van de structuur ingediend door CP, 
daarna gaan we de amendementen van E bespreken. beide kanten krijgen de kans hun 
voorstel te verdedigen. 

Introductie voorstel verklaring 
B: Er ligt een voorstel verklaring om over te stemmen, eventueel met amendementen. Het gaat 
om hoe we zo’n breed mogelijke eenheid kunnen vormen op basis van authentiek links in de sp. 
4 peilers: socialisme, democratie, onafhankelijkheid arbeidersklasse, internationalisme. CP zegt 
dat dit de meest vage definitie is van marxistische politiek. Daarom heb ik die er zo ingezet. 
Voorstellen leven onder kritische leden, zijn relevant voor de partij en sluiten aan op belangrijke 
punten. Gaat niet om dingen beetje linkser te maken, maar om dingen waar we echt achter 
kunnen staan, waar we discussie op kunnen voeren. Die moeten we krachtig neerzetten. Dan 
kan het nog dat we op compromissen uitkomen, maar het idee is dat we principieel inzetten. 
SP zet nu nationale Nederlander tegen internationale instituten. Moties zijn dus om het 
internationalistischer en socialistischer te maken. 
 
Er wordt ook een duidelijkere invulling gegeven over democratie, ook van het Marxistisch 
Forum. Het is niet de bedoeling dat wij een alternatieve groep gaan vormen waar men kant en 
klare meningen krijgt voorgeschoteld. Niet dat als we hier iets aannemen dat je dat dan tot de 
dood moet verdedigen. We gaan niet voor kadaverdiscipline. Daarom wil ik opnemen dat het 
altijd mogelijk is dat je kritisch je eigen mening kan vormen. 
 



Stel dat we tot iets concreets komen, bijvoorbeeld dat we iets op congres gaan indienen of een 
flyer drukken. We vragen dan dat deelnemers zo’n besluit niet ondermijnen. Maar dat gaat dus 
echt om concrete dingen die je kan doen. Niet om meningen uiten. 
 
Afspreken dat we elkaar niet ondermijnen is wel nodig om samenwerking te bevorderen. Anders 
heeft een samenwerking niet zo’n zin. We willen regelmatig gaan zitten. Dan is wel de vraag 
hoe we dat precies moeten organiseren. Op lidmaatschapsbasis of breder? Wij stellen voor om 
geen lidmaatschappen te doen, maar het te houden op een breder georganiseerd forum, een 
plek om samen te komen, besluiten te nemen en discussies te voeren, maar zonder 
organisatiediscipline te eisen van mensen. Dat zou juist voor veel moeilijkheden zorgen. 
We moeten ook blijven benadrukken dat we een plek willen in de partij om discussies te voeren 
en ideeën uit te werken, en dat moet normaal zijn. Dat is niet een eigen partij opzetten of iets 
dergelijks. 
 
Om te zorgen dat dingen blijven draaien hebben we wel een uitvoerend comité nodig. Die 
moeten dan de bijeenkomsten gaan organiseren, de mail bijhouden, enzovoorts. Die taak is nu 
opgepakt door CP, maar dat moet geen blijvende zaak zijn. MF moet op zichzelf staan. Het zou 
goed zijn om te kijken wat de verschillende meningen zijn. Ik stel voor om dus niet vandaag al 
een comité te benoemen maar eerst te peilen wat de verschillende meningen zijn. Zo kunnen 
we zorgen dat dit comité een goede afspiegeling is van MF. 

Introductie amendementen E 
T: dan geef ik nu woord aan E om zijn amendementen toe te lichten. 
 
E: Dit gaat om wijzigingsvoorstel 1 dus. Marxisten streven naar het veranderen van de 
maatschappij. Niet alleen klassenstrijd hier en nu, maar ook naar de machtsovername van de 
arbeidersklasse en het scheppen van een klasseloze maatschappij. Dat is meer dan nu in de 
SP gebeurt. 
 
Wat ik de afgelopen jaren heb zien gebeuren is dat de SP geen toekomstproject heeft. De 
overheersende mening is geweest dat we vanzelf groot zouden worden, vanzelf een keer een 
premier leveren, want we zijn de stem van het volk, de meerderheid. Dus nemen wij de macht 
over. Als het zo eenvoudig was geweest dan was dat slim geweest, maar het heeft geleid tot 
het aansluiten bij allemaal ideeën van de massa, zoals tegen de europese unie, tegen 
vluchtelingen, tegen verzet tegen zwarte piet (hoewel nu niet meer zoveel). De SP als 
volkspartij liet niet toe dat we dingen deden die tegen de ‘massa's’ gingen. Acties zijn gericht op 
leden werven, niet op verandering. De SP heeft zelf initiatief steeds genomen, weinig 
aangesloten bij andere acties. Dat heeft gewerkt in de provincies waar weinig activisme is, maar 
in grote steden waar veel activisme is werkt dat niet. 
 
Inmiddels wordt door partijleiding ingezien dat dat niet goed ging. Dat vind ik positief, maar de 
manier hoe ze ermee omgaan is niet positief. Het regeringsstreven zit er al vanaf het begin in, 
nog uit de tijd van MLCN. Alleen was niet duidelijk hoe. Eerst was het verkiezingen winnen, 



tegenwoordig is het aan willen sluiten op de algemene trend dat neoliberalisme op z’n retour is. 
De vraag is of je dan meelopend of trendsettend bent. 
 
Ik snap dus dat regeringsdeelname onder met name de ROOD aanhang in een kwaad daglicht 
is komen staan. Maar ook in andere partijen hebben we gezien dat partijen mensen die tegen 
regeringsdeelname zijn uit de partij gewerkt wordt. De SP is nu in die fase terecht gekomen. 
Lieden die graag willen regeren hebben de neiging om de partijdemocratie om zeep te helpen 
en mensen de partij uit te trappen als ergerniswekkende saboteurs. De vraag is hoe je daar slim 
mee omgaat. Ik denk niet dat iemand ergerniswekkende saboteur is hier. 
 
Marxisten hebben goede ideeën maar hebben niet kunnen aantonen dat ze een betere strategie 
hebben. Vanochtend zijn er al een aantal voorbeelden genoemd zoals de refundioanasdfomea 
(italianen). Die wilden graag meeregeren, hoewel er een grote groep was die daar tegen was. 
Maar die hebben er niets van gemaakt, hebben niet het initiatief genomen, en dan moet je niet 
verbaasd zijn dat het niet goed loopt. 
 
De taak van Marxisten moet zijn om de weg voorbereiding naar machtswisseling. Daarvoor is 
het belangrijk dat je je niet frontaal keert tegen regeringsdeelname. Dat was ook de positie van 
comintern partijen. Die wilden graag regeren, maar in een regering die de burgerlijke partijen 
uitsluit, om zo een situatie te scheppen waar dingen gedaan kunnen worden. Verschillende 
partijen hebben die strategie gevolgd, maar zijn daar niet altijd goed in geslaagd. 
 
SYRIZA is een schrikbeeld in onze partij. Die wilden graag regeren maar hadden niet echt een 
idee hoe het echt moest. in 2015 had ik een overleg met een kamerlid van SYRIZA. Toen 
kondigde die vertegenwoordiger al nadat ze al hun voorstellen rond uit de euro treden wilden 
inslikken, omdat de bevolking dat niet wilde, en zelfs bereid was om daarvoor bezuinigingen te 
slikken. Toen heeft SYRIZA een zwaai gemaakt, en je kan je voorstellen dat er dan ongelukken 
ontstaan. 
 
Terug naar mijn wijzigingsvoorstel. Ik wil duidelijk maken dat het doel de overname van de 
macht is. Als je iets wilt zeggen over regeringsdeelname, dan moet je ook iets zeggen over wat 
voor soort regeringsdeelname je je tegen verzet. Het idee van de SP dat we we ons kunnen 
aansluiten bij elke mogelijke regering, zelfs met VVD en CDA, dat moet scherp worden 
afgewezen. Regering moet worden gevormd langs klasse lijnen, met verbinding met de 
vakbond, met verbinding met de sociale bewegingen. Zij zullen roepen dat ze hard bezig zijn 
met Nederland verbeteren, maar dat er een klein groepje in de partij daartegen is en dat die 
moet worden uitgeveegd. 
 
We moeten keihard ingaan tegen het idee van elke mogelijke coalitie. We moeten zorgen dat 
we enigszins gelijkgezinde krachten in de regering krijgt. Dus de VVD uitsluiten. Maar met een 
coalitie van linkse partijen kunnen we stappen zetten. Het is al een hele strijd om de partij 
daarvan te overtuigen. Onze inzet moet zijn om te winnen en niet om strijdend ten onder te 
gaan. 



Open discussie 
T: Dan nu reacties. in eerste plaats reacties op E. Ik geef G het woord. 
 
G: Dank je wel. Bedankt E voor het wijzigingsvoorstel. Ik ben het er niet mee eens. 
Ik heb twee punten. 
 
Het eerste punt gaat om het aantonen dat wij beter werken. Het klopt dat we dat moeten 
aantonen, dat stond al in het communistisch manifest. Wij hebben de meest duidelijke visie op 
wat er nodig is voor de verandering van de maatschappij. Maar daarmee is het niet gezegd dat 
wanneer wij een marxistisch programma in de partij hebben, dat het dan gelijk beter zal gaan. Ik 
denk dat we daar onder elkaar en in de partij duidelijk moeten zijn dat aannemen van marxisme 
niet direct leidt naar successen. Als je kijkt naar klassenbewustzijn in Nederland, zal het niet 
direct leiden tot grote winsten. Het leidt wel tot dat je op lange termijn iets kan opbouwen op 
principiële basis. Dat je de vakbeweging en de sociale beweging opbouwt, dat je die wint voor 
socialisme, dat je sociale bewegingen in de vakbeweging integreert, dat je dat een school van 
het communisme maakt. Op termijn zijn daar gigantische winsten mee te maken, maar op korte 
termijn zal je het niet per se beter doen dan de huidige partijbureaucratie. Hoewel de huidige 
partijleiding het niet per se heel goed doet. 
 
Dan over regeringsdeelname. Op basis van wat wil je dan een regering volgen? Daarom ben ik 
het met het tweede deel van je amendement fundamenteel oneens. Je noemt het niet verdelen 
van links, en je haalt de comintern aan. Je had comintern van het eenheidsfront, en comintern 
van volksfrontisme. Eenheidsfront was duidelijk, dat ging uit van een verdeeldheid op reële 
punten, maar op bepaalde punten kunnen we samenwerken. Daarvoor is het wel nodig om 
open kritiek op elkaar te kunnen hebben. Links is al verdeeld. Het is ook de vraag of de PvdA of 
GroenLinks nog echt arbeiderspartijen zijn en of je daar een arbeider eenheidsfront mee kan 
vormen. Het zijn in ieder geval wel partijen die steun geven aan imperialisme en 
klassecollaboratie, pensioenakkoord, etc. In hoeverre wil je je daar niet van onderscheiden in 
naam van eenheid? Dergelijke eenheid riekt heel erg naar het volksfrontisme van Stalin en 
Dimitrov waarin we geen kritiek meer hebben op sociaal-democraten. Als je kijkt naar de 
programma’s van CPN in die tijd, dan waren zij niet wegbereiders voor machtsovername van de 
arbeidersklasse, maar voor eurocommunisme en groenlinks. Ze stappen dan al af van hun 
principes. Die insteek is fundamenteel problematisch. Dat leidt alleen tot vaarwel zeggen tegen 
de klassenstrijd, wat CPN ook heeft gedaan. 
 
Wij moeten als marxisten duidelijk zijn dat we regering willen voor machtsovername van de 
arbeidersklasse. Dat is een programmatische kwestie. Taking power but not taking office. We 
moeten niet de administratie worden van de kapitalistische staat, we willen fundamenteel een 
ander staatsmodel dat fundamenteel democratisch is. Herroepbaarheid, volksmilitie onder 
democratische controle, etc. Daarom vind ik het tweede deel van het amendement 
problematisch. Het eerste deel is beter, maar het is niet duidelijk in welke vorm we dan de 
macht willen. Dat is problematisch. 
 



J: Ik wil kort reageren op waarom meeregeren voor de SP altijd tot opportunisme en 
verzwakking zal leiden. Dat is gebrek aan totaalvisie en willen meeregeren zonder macht. 
Met gebrek aan totaalvisie bedoel ik dat we ons willen profileren op bepaalde onderwerpen, 
zoals zorg, arbeid, wonen. zelfs daar kunnen we niet echt principieel op zijn. 
meeregeren zonder macht wil ik mee zeggen dat we minderheidspartij zouden willen zijn voor 
een VVD of zoals in Amsterdam in een coalitie waar we niet echt invloed op beleid hebben 
maar wel goedkeuring geven.  
 
Zolang we niet een positie van macht hebben zijn wij niet degene die de lakens uitdelen. Het 
idee is dat als we aan de knoppen op bepaalde onderwerpen zitten, dat we dan beleid kunnen 
bepalen. Dat klopt gewoon niet. Het kan er alleen toe leiden dat we de nieuwe PvdA te worden. 
We kunnen ons onderscheiden door een principiële lijn te volgen, door niet de NAVO lijn te 
volgen. We moeten aan de kiezer duidelijk maken dat we geen regeerpartij zijn maar een partij 
zijn die de macht wil overnemen. Dat we niet gewoon het parlementaire spel meespelen maar 
de partij anders willen inrichten. 
 
M: Yes, aantal dingen zijn al gezegd, dus kan het kort houden. Reactie op E, je zegt dat we iets 
moeten laten zien wat beter werkt. Maar hoe moeten we dat laten zien? Daar is helemaal geen 
kans voor. Zie bijvoorbeeld met migratie waar Jasper werd rondgestuurd om het standpunt te 
verdedigen, maar de kritische kant wordt weerhouden om hun verhaal te vertellen. Ik denk niet 
dat het komt doordat wij zo slecht zijn in ons punt overbrengen, maar ze willen gewoon niet 
luisteren naar ons. 
 
B: Reactie op E over punt opportunisme. Er staat ‘we zijn tegen opportunistische vormen van 
regeringsdeelname’ en E maakt ervan dat er zou staan dat we tegen alle vormen zouden zijn. Ik 
zou voorstellen dat het idee juist moet zijn dat we regering willen vormen op basis van een 
fundamentele breuk met kapitaal en een machtsovername van de arbeidersklasse. Het moment 
dat je daar niet naartoe werkt dan zie ik dat als opportunisme.  
 
P: Paar reacties. Op de inleiding van B licht ie uitvoerend uit waarom diversiteit zo belangrijk is. 
Ik dacht dat de insteek was om Marxisten juist bij elkaar te brengen. Marxisme is geen loze 
kreet maar een wetenschap. Op basis van de algemene ervaringen van de werkende klasse 
proberen we tot een overeenkomstig standpunt te komen. Het gaat om het smeden van een 
bepaalde eenheid ergens naartoe. E geeft dat ook duidelijk aan. Ik ben het ook met E eens als 
het helpt als je het positief formuleert. Ik ben zelf door de ervaringen van eurocommunisme in 
de CPN gegaan. nu lid van de SP, maar wel meer internationalistisch. 
 
Het is belangrijk om in te zien dat wetenschappelijk socialisme meer is dan een gevoel of 
moraal dat we het beter willen. Het is gegrondvest in een analyse. Daar moeten we in 
Nederland en omstreken mee omgaan. Het gaat niet om diversiteit maar heldere analyse en 
concrete eenheid. 
 
Dan mijn tweede punt, over uitvoerend comité. Het lijkt me beter op dit moment om voor een 
benadering secretariaat te kiezen omdat dat precies samenvat wat de taken moeten zijn. Dat is 



niet zozeer het vormen van een leiding maar het op zich nemen van organisatorische zaken. 
Het lijkt me zinnig dat mensen met ervaring dan een concept van iets schrijven. 
 
Over regeringsdeelname en hoe dat gekenmerkt wordt. Het burgerlijke parlement is niet het 
instrument waarmee we een socialistische samenleving kunnen bewerkstelligen. Als dat kon 
dan werd het wel afgeschaft. Lessen die we kunnen trekken van elders laten zien dat die weg 
leidt tot militaire coups en dictatuur. Het is belangrijk dat we pas meedoen aan de regering op 
het moment dat onze socialistische punten worden gehonoreerd door andere partijen. Dat is 
ook het verhaal waarmee we mensen moeten benaderen. Ik denk dat hier nog wel verdere 
discussie over mogelijk is. 
 
A: Ik heb met sympathisanten in Utrecht besproken, en wij hebben een aantal voorstellen en 
vragen. Allereerst over punt 1a. We hebben een tekstueel wijzigingsvoorstel. We willen in plaats 
van ‘discriminatie en racisme’ ‘discriminatie en onderdrukking’ hebben, omdat dat beter de 
lading dekt. 
 
Over punt 1c over het uitvoerend comité, we vonden dat niet heel duidelijk. Vandaag is het 
beter uitgelegd, daarvoor bedankt, maar het is me niet duidelijk of dit comité verkozen wordt op 
basis van politiek programma. B heeft gezegd dat het comité representatief moet zijn van de 
groepen binnen MF. voor sommigen is het wel duidelijk wat voor groepen dat zijn en wat de 
meningen zijn, maar voor nieuwe mensen is dat niet. Het zou dus handig zijn dat kandidaten 
voor zoiets met een programma komen. 
 
Er staat ook dat uitvoerend comité verantwoordelijk wordt voor het toelaten van nieuwe mensen 
tot MF. Op basis waarvan zou een comité mensen weigeren? Het mogen weigeren maakt het 
wel een heel belangrijke functie. 
 
S2: Ten eerste over de verklaring, ik was er erg blij mee en denk dat het een goed startschot 
is.Er is wel 1 zinsnede, dat we tegen teruggetrokken socialisme in de polder zijn. Ik begrijp niet 
zo goed wat hiermee bedoeld wordt, ik woon zelf niet in de polder. Gekke metafoor. Vervang 
dat voor de duidelijkheid met iets dat bekend is. 
 
Ik sluit me aan bij het stuk van E dat we ons niet uitspreken tegen regeringsdeelname maar dat 
we daar voorwaarden aan willen stellen, dat we duidelijk maken wat de voorwaarden zouden 
moeten zijn waarmee we wel regeringsdeelname willen aangaan. Dat gaat dan om 
wijzigingsvoorstel 2. 
 
E’s wijzigingsvoorstel over regeringsdeelname in de algemene voorstellen zetten wil ik tegen 
pleiten. Regeringsdeelname is een mogelijkheid in de strijd, maar het is geen hoofddoelstelling. 
Het is secundair en te specifiek.  
 
Over het online organiseren, we hebben nu het formaat dat een dagvoorzitter de hele tijd in 
beeld is en waar het publiek af en toe het woord kan nemen. Ik denk dat het belangrijk voor 



democratie is dat je kan zien of je woorden ook aansluiting vinden bij publiek. Dat kan nu niet. Ik 
zou willen dat er wordt nagedacht over hoe we die feedback toch terug kunnen krijgen. 
 
T: De afweging die nu gemaakt is is om te werken met een webinar waar mensen elkaar niet 
kunnen zien, ook omdat sommigen mensen hebben aangegeven toch liever anoniem of niet 
openbaar bij de bijeenkomst te zijn, ook omdat er vanuit de partijbureaucratie is gedreigd met 
royementen en het neerslaan van dit soort initiatieven. We hadden ook kunnen kiezen dat 
iedereen zichtbaar was de hele tijd, maar dat was dus de afweging. 
 
Verder, als je wijzigingsvoorstellen hebt, stuur ze naar mij toe via zoom. dan kunnen we die 
eventueel nog in stemming brengen. Dit is wel onhandig, ik had ze liever van te voren willen 
hebben. Maar het mag nog steeds. 
 
J: Dank voor alle inbreng. Ik wilde kort reageren op B2’s discussiestuk. Deels wil ik me 
aansluiten op I’s reactie. Het gaat om of MF intersectioneel moet worden. Ik ben het daar niet 
mee eens. Wat in I’s stuk ook stond is dat intersectionalisme vooral geleid heeft tot verdoezelen 
van klassenstrijd en behouden van status quo. Het is redelijk ingekapseld door kapitalisme en 
neoliberale maatschappij. I heeft de ontstaansgeschiedenis goed uitgelegd dus ik hoef dat niet 
meer, maar ik wil wel zeggen dat het onze taak als marxisten in de SP is om de klassenstrijd 
naar voren te halen, om de verbindende rol te spelen tussen die verschillende groepen in de 
samenleving. Juist die gezamenlijkheid van arbeidersklasse stelt ons in staat om al die vormen 
van onderdrukking aan te pakken. 
 
L: 1 kort punt. Ik wil benadrukken dat in de tekst staat ‘tegen opportunistische vormen van 
regeringsdeelname’. Het lijkt nu een gesprek over alle vormen van regeringsdeelname tegen te 
gaan. Ik heb ook een vraag over de oproep om besluiten niet te saboteren. wat houdt dat in? 
 
M2: Over amendement E en het stuk zelf. Ik snap dat het als negatief wordt gezien als we het 
alleen hebben over opportunistische vormen van regeringsdeelname. Tegelijkertijd snap ik ook 
dat regeringsdeelname die links niet verdeeld nu problematisch is. E noemt samenwerking met 
vakbeweging en klimaatbeweging. Ziet hij niet ook het probleem dat de partij daar nu helemaal 
niet mee bezig wil zijn, en dat regeringsdeelname dus ook voorbarig is? Er is nu zo’n negatieve 
houding ,met name richting vakbeweging. Dat samenspel is nu totaal niet mogelijk. Het 
sektarisme van de huidige partijleiding is het voornaamste ding waarom ik uiteindelijk er niet 
voor kies om E’s voorstel te steunen. 
 
I: Ik heb mijn reactie geschreven vanuit het idee dat de aandacht heel erg weggetrokken werd 
van het idee van klasse naar een klein identitair idee. Als mensen niet zo snappen waarom we 
zo tegen identiteitspolitiek zouden moeten zijn, het klopt dat er wel progressieve dingen uit 
voortgekomen zijn. Maar we moeten niet meegaan in het slachtofferdenken, maar juist ingaan 
tegen het idee van het systeem dat je slachtoffer maakt. Nu wordt gevraagd van iedereen dat 
ze ‘ally’ worden van andermans strijd. Sinds de jaren 90 is links gefragmenteerd in allemaal 
losse strijdjes. Het gaat me niet om dat racisme niet zou bestaan, maar dat intersectionaliteit 
tactieken van de neoliberale status quo is om de aandacht weg te halen van de 



arbeidersbeweging en deze te versplinteren. Maar het is niet zo dat wij ontkennen dat het 
bestaat en we zeggen niet dat je er over moet ophouden. 
 
T2: Ik vind het een mooi punt over radicale democratisering van de SP. Ik vraag me wel af hoe 
we dit combineren met een verrechtst Nederland.  Als ik op algemene ledenvergaderingen kom 
dan hoor ik uitspraken over soevereine mensen en ik hoor neoliberale ideeën. Wat ik mis is een 
idee over scholing in de algemene doelstellingen. Hoe zorgen wij dat mensen geschoold 
worden in Marxisme? 
 
Ik steun het amendement van E. Ik denk dat wij het er allemaal over eens zijn dat wij geen 
neoliberaal beleid moeten uitvoeren. De vraag is hoe wij die opvatting formuleren zonder 
onszelf buitenspel zetten. Ik moet aan mijn collega’s uitleggen wat wij willen bereiken terwijl we 
door de burgerlijke media tegengewerkt worden. Daarom is een verhaal van wat we wel willen 
belangrijker dan een verhaal wat we niet willen. 
 
Andere partijen proberen de SP weg te zetten als een niet serieuze beweging. Wij moeten goed 
nadenken over hoe wij ons neerzetten als een serieuze beweging. Mijn eigen idee is om voor 
de SP met een minimumlijn voor regeringsdeelname te komen. Ik denk dat E hier goed in is 
geslaagd. 
 
S: Reactie op B2’s stuk. B2 spreekt van decentralisatie, grassroot mentaliteit, etc. Moet wel 
mogelijk zijn om comité terug te kunnen roepen. zo kunnen we ook bureaucratie kan komen, bij 
decentraal ben ik bang dat er grote verschillen komen tussen groepen en er niet samengewerkt 
kan worden. Er is wel behoefte aan een internationalistische beweging, maar daarvoor heb je 
wel een gecentraliseerde beweging nodig eerst. Zelf ben ik wel eens met het deel van B2’s stuk 
dat meer focus om internationalisme wel goed kan zijn. Ben benieuwd hoe jullie hierover 
denken. 
 
T: Wil nu het woord geven aan B en E voor concluderend woord. Discussie is nog niet klaar, 
over dingen als centraal en decentraal kan altijd nog later over gehad worden. 
 
B: Vooral vragen van A, ja maar er zijn toch meer vormen van discriminatie, volgens mij staat 
het ook in punt 7, we zijn tegen alle vormen van onderdrukking. Ik weet niet wat ze later zou 
willen toevoegen.  
 
Wat betreft de basis waarop een comité gekozen zou moeten worden. Ik roep vooral mensen 
op om het te doen en zich kandidaat te stellen. We kunnen mensen vragen een politiek platform 
op te stellen, maar we vragen ze niet voor politieke taken maar voor uitvoerende. Alhoewel het 
wel handig kan zijn, aangezien we ze vragen om aanzetten tot voorstellen te doen. De 
procedure weet ik nog niet precies, als je je kandidaat stelt lijkt het me handig als je in ieder 
geval even stelt waarom. Het lijkt me niet dat het comité ons richtingen opstuurt, dat moeten we 
dan aan conferenties over laten. 
 



Dan het laatste wel of niet lid worden, dat we niet echt werken met strikte eisen aan 
lidmaatschap, daarom noemen we het deelnemers. Het komt erop neer dat de deelnemers de 
gezamenlijke noemer die we onderschrijven delen. Lijkt me wel handig dat comité controleert bij 
deelnemers wie deze persoon is. Dat is geen hele strenge functie. Het lijkt me handig als er een 
orgaan is die kan beslissen dat we iemand niet uitnodigen. Maar we zouden breed iedereen die 
de punten onderschrijft mee moeten laten doen.  
 
L had nog een punt over saboteren. Stel wij hebben een discussie en we komen tot een 
voorstel om in te dienen bij congres. Dan lijkt het mij nuttig dat we niet dan 100 andere 
voorstellen gaan indienen of mensen actief gaan oproepen om tegen te stemmen. Saboteren is 
doelbewust proberen de actie onderuit te halen. Is geen gespecificeerd iets. Kunnen ook een 
heel regelboek opstellen, maar lijkt me handig om in de geest ervan te werken. Maar we 
hebben geen leden ofzo, dus kunnen mensen niet disciplineren die dit doen en vervolgens 
weren. P had een vraag dat we het secretariaat moeten noemen. Waarom? Zie het verschil 
niet, geeft misschien wat meer gewicht. als iedereen het vindt prima, maar het boeit mij niks. 
 
E: Ik heb nogal wat pessimisme gehoord, dat alle traditionele manieren van de hele linkerzijde 
niet werken en dat we ons daarom moeten opsluiten moeten in de oppositie. Het heeft ook een 
lerende werking, wat ik nu een beetje proef is dat met de historische ervaringen wilt negeren, de 
volksfrontpolitiek van de komintern en de CPN. Dan kan je zitten in je eeuwige gelijk, maar je 
versterkt de arbeidersbeweging er niet mee. Daar zouden we op moeten letten, dan kan je 
levenslang gelijk hebben, maar je schiet er niet mee op. Maar de partijleiding of het congres zal 
je niet overtuigen als je alleen kritiek hebt. Laten we een winnend concept vinden. De SP is 
eigenlijk de meest rechtse van het GUE NGL partijen in de EU parlement. Het zou al grote winst 
zijn als we de SP meer hun kant op krijgen. Het alternatief is de revolutionaire zuiverheid voorop 
te stellen en de kritiek. Dat vind ik prima maar lijkt me niet nuttig.  
 
Ik was bij een congres in 2006 waar er kritiek was op regeringsdeelname van internationale 
linkse partijen. Maar nooit genoeg bijval gekregen, maar dat krijg je alleen als je er een 
alternatief tegenover kan stellen. Als je dat niet doet kan je geen revolutionair proces kunnen 
beginnen. Doe je dat niet dan zal je er nooit uitkomen. Ook het voorstel dat B2 stelt vind ik 
goed, anders krijg je een smal marxisme. Dit komt voort uit migranten die een dubbele 
tegenstelling te verwerken kregen, lijkt me goed hen te betrekken in plaats van te zeggen dat dit 
niet zo is geïnterpreteerd door Marx in de 19de eeuw. Het zou geweldig zijn als de SP terug 
ging naar Marxistische oorsprong.  
 
Richt je op de machtsvraag en ga er niet aan de zijde van staan. Regeringen waar we bijna in 
terecht komen met liberale partijen en ook lokaal doen moeten we niet willen. Maar een linkse 
coalitie, ook met PvdA, DENK en 50 plus, als je daarmee ook de rechtse partijen kan uitsluiten 
met D66 dan lijkt mij dat goed. Maar dan heb je een machtsconcentratie op regeringsniveau 
waarmee we een vakbondsstrijd mee aan kunnen gaan. Enkel protesteren werken niet, we 
moeten in een perspectief dat we grote machtsverschillen kunnen realiseren gaan werken. Ik 
zou ook liever linkser willen, maar daar is geen perspectief voor. Stellen dat we nog niet klaar 
zijn voor socialisme is niet nuttig. 



 

Sessie 3: discussie moties 

Introductie moties  
T: We beginnen met een introductie van de moties. Campagne voor internationalisme, 
campagne tegen regeringsdeelname en campagne voor vakbondsstrategie. Ik wil O vragen om 
de moties toelichten. 
 
O: Ik zal de moties kort toelichten, als het goed is hebben jullie gelezen. Ging net al kort over 
dat socialisme internationalisme is. De SP onderkent dit, maar de huidige SP is heel 
nationalistisch, het huidige verkiezingsprogramma heeft zelfs een hoofdstuk ‘we leven in 1 land’. 
Het verleden heeft laten zien dat socialisme in 1 land een illusie is. Verder ook tegen 
interventionisme, ook onder VN mandaat, huidige programma wil onder VN werken. De VN zit 
vol uitbuiters en moordenaars, VS en Rusland hebben een mandaat. Uittreden uit de NAVO 
staat in Heel de Mens. Voor regeringsdeelname werken ze dat standpunt er steeds meer uit. 
Jan Marijnissen en Tiny Cox gingen nog naar ambassade om te zeggen dat we echt de NAVO 
niet uit zullen gaan als de SP in de regering komt. Het huidige SP programma pleit praktisch 
voor gigantische vluchtelingenkampen. Dat is echt onmenselijk. De enige oplossing is vrije 
migratie. Maar hoe zit het nou met loondumping? Tweede internationale zette daar 
grenscontrole van de vakbeweging tegenover, lijkt me ook goed.  
 
Dan de campagne tegen regeringsdeelname. Daar is het al over gegaan, ook hierop voorstel 
van E ingestuurd. Ik wIl het niet allemaal herhalen. We willen kapitalisme niet managen, we 
willen een fundamentele breuk met kapitaal, en pas dan willen we regeren. Dit is niet enkel een 
negatief voorstel. Er staat al dat we de voorwaarden uiteen willen zetten vanaf wanneer we het 
wel willen. 
 
De motie voor vakbondsstrategie is al genoemd. De arbeidersbeweging is verenigd in 
vakvereniging en daarom moeten wij als socialistische partij een vakbond strategie hebben. 
Voor een democratische en strijdbare vakbond met focus op kaderwerk. En ook hier een oproep 
dat vakbonden zich internationaal moeten organiseren, al doen zij dit al wel beter dan de SP. 

Introductie amendement E 
E: Nu over wijzigingsvoorstel 2, tegen de campagne tegen regeringsdeelname. Ik heb al eerder 
uiteen gezet dat we deze strijd niet gaan winnen als de partijleiding ons in de hoek drijft dat we 
tegenwerken als we eindelijk door kunnen dringen tot de regering en onze heilzame werk 
zouden kunnen doen. De partijleiding dringt ons zo in een hoek en dan wordt de linkse kritiek 
niet meer serieus genomen. Maar als wij zeggen dat wij een regeringsdeelname voor positieve 
krachten willen. Ja regeringsdeelname doen we pas nadat we de macht hebben hoorde ik. Het 
kan ook een middel zijn om juist die macht te pakken. 



 
Ik zou het veranderen in dat we regeringsdeelname alleen doen met partijen links van het 
midden. De huidige partij wilt ook met partijen daar rechts van. Zo kunnen we onze linkse 
doelstellingen echt realiseren. Dan is niet het paradijs uitgebroken, maar zo zetten we dingen in 
beweging en laten we zien dat het daadwerkelijk anders kan. dingen in een ander perspectief 
zetten. Maar ook dan zullen er nog fouten gemaakt worden en teleurstellingen zijn. Maar niet in 
de regering gaan is een nog grotere fout, dan zijn we gelijkhebbers die over 100 jaar nog geen 
macht hebben. De SP moet een organisatie worden die dat proces in werking zetten. 

Open discussie 
T: Discussie gaat nu over de moties, allemaal en het voorstel van E. 
 
B3: Ik zal zo kort mogelijk reageren, want we hebben niet veel tijd. Ik wil wel reageren op het 
punt van open grenzen. Mochten er grenscontroles zijn onder vakbonds controle, vraag me af 
wat we ermee bedoelen. Lijkt tegenstrijdig, zijn in principe voor open grenzen maar mocht het 
nodig zijn dat er grenzen zijn dan onder vakbonds controle. Denk dat loondumping niet enige 
probleem van arbeidsmigratie is. Wij hebben nu vrije beweging van arbeid en kapitaal in de EU. 
Maar de beweging is vooral van arbeid, veel Polen in Nederland en Duitsland. Zou goed zijn dat 
zij geld sturen naar hun familie, dat vind ik twijfelachtig. De arbeidsomstandigheden zijn 
verschrikkelijk slecht voor die Polen, die erg afhankelijk zijn voor hun wonen van de kapitalist. 
Als kapitaal naar Polen gaat zou dat een veel gunstiger scenario zijn, ook goed voor de 
infrastructuur daar.  
 
In Nederland zou het zorgen voor automatisering wat loondumping veroorzaakt deels door 
arbeidsmigratie zou voorkomen. Ik ben niet tegen open grenzen, maar we hebben maar een 
bepaalde hoeveelheid woningen etc. Dan moet je selectiviteit toepassen wie je toelaat tot je 
land. Absolute open grenzen bieden hier geen oplossing voor in mijn optiek. 
 
T2: Ik wou nog reageren op het voorstel van internationalisme omdat ik het wat krap vond. Ik 
had eigenlijk een voorstel moeten doen. Het gaat me om het stuk dat zegt dat nationale wegen 
naar socialisme keer op keer zijn gefaald. Ik zou dit weg willen laten omdat het erg neerbuigend 
is richting landen als Cuba. We hebben het over internationalisme, maar beginnen over Europa. 
Internationalisme gaat ook buiten Europa, dus dit zou ik graag breder zien. Ik vind ook dat we 
niet alleen tegen militaire interventies moeten zijn, dan kan ik ook bij GroenLinks. Ik zie niks 
over IMF. Of de mediaoorlog naar Venezuela, Cuba en Bolivia. Ik zou het graag veranderd zien 
willen worden naar alle interventies. Daarnaast vind ik het bijvoeglijk naamwoord imperialistisch 
apart, het impliceert dat er ook militaire interventies zijn die niet imperialistisch zijn. Ik ben 
benieuwd hoe jullie hierover denken als MF. 
 
P: In alle moties staat dat het comité onderneemt. Niet dat ik zo veel waarde hecht aan het 
woord secretariaat. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij op basis van wetenschappelijk 
socialisme werken. Het lijkt me niet de bedoeling dat we al dit werk naar het comité te schuiven. 
Daarom wil ik het een secretariaat noemen, die kunnen praktisch zijn. En moties uitwerken 



onderverdelen aan leden van het MF.  Ik heb zelf bij de 14 euro campagne een stuk 
geschreven. Dat we niet achter het punt van de SP staan, maar ook niet achter de FNV moeten 
aanhollen. Zij hebben uitspraken gedaan over internationale samenwerking maar geven dit niet 
concreet vorm. Het is leuk om dat te roepen maar het gaat om de invulling.  
De wereld wordt gedomineerd door 3 dingen, tegenstelling China VS en de pandemie. Wat doe 
je dan met grenzen. Gezondheid garanderen heb je dan grenzen voor nodig. Of dat nou alleen 
kan als we de hele wereld veranderen, het is belangrijk dat we dit goed op papier zetten. Alle 
moties hebben goede punten. Maar van Marxistisch oogpunt zou ik ze allemaal willen 
verscheuren. Had graag wat willen indienen maar was druk. Moeten het niet alleen hebben over 
de vorm.  
 
Ten aanzien van de verschillende voorstellen, vind de discussie over regeringsdeelname veel 
zegt over het karakter, is erg zinvol ook van het overtuigen van anderen, om ook een  positief 
voorbeeld neer te leggen. Dan hebben mensen het gevoel dat er een richting in zit. Ik had ook 
nog een opmerking over de punten van de oproep, gaan we daar nog wat mee doen. Want had 
wat dingen aan de orde gesteld. De term Marxistisch is fantastisch, ik en anderen zijn al jaren 
bezig met het verbreden van het dialectisch materialisme. Er zijn wel degelijk verschillen onder 
de paraplu die marxisme wordt genoemd. Het is onze taak om verduidelijking te scheppen waar 
er onduidelijkheid is. Hoe E het terecht zei, we hebben een doel, hebben een socialistisch 
programma, daar zouden we een meerderheid van de arbeiders voor moeten willen winnen. Dat 
vind ik een moeilijke in deze, B zegt, we moeten verscheidenheid hebben, maar we moeten de 
overeenkomsten ook helder hebben. 
 
T: Had net voorstel van A gekregen. Kan gewoon nog, stuur naar mij op dan. 
 
M: Waar haalt E de hoop vandaan dat partijleiding te overtuigen is tegen regeringsdeelname? 
Misschien ben ik te cynisch dat zij geen centimeter willen geven. Maar waarom zouden wij de 
redelijke moeten zijn. als zij niks willen geven, dan moeten wij toch een principiële strijd voeren. 
De kans dat wij volgend congres leidend zijn lijkt me nihil, dat duurt nog jaren. We moeten niet 
van tevoren inbinden. Als wij nu al inbinden dan komen we nergens. We beginnen toch niet met 
een compromis. P, jij wilt een heldere definitie van marxisme vanuit ons, daar gaan we vandaag 
niet uitkomen. Wat nu is voorgesteld zijn die 4 pijlers. Die kunnen met de tijd wel uitgebreid 
worden en verbeterd, maar zijn wel een startpunt. 
 
G: reactie op E. De invulling van de motie is dat er ook een positieve kant aan zit, op welke 
basis dan wel. Het verschil is op welke basis die regeringsdeelname dan moet. Ik verwerp ook 
echt het argument dat niet in gematigde regeringen gaan zitten een keuze is om aan de zijlijn te 
staan. We moeten arbeidersmacht opbouwen, de beweging opbouwen. Ons puur blindstaren op 
parlement lijkt me zeker niet onze taak. In het voorstel van E staat niets over democratisering 
van de burgerlijke rechtsstaat. Het gaat over ecologie, lonen, enzovoorts. Dat lijkt me een 
nauwe insteek voor regeringsverantwoordelijkheid. 
 
Regeringsdeelname van verschillende partijen heeft nu steeds geleid tot verlies en breken van 
de organisatie. Ik zie niet in waarom het bij ons opeens wel zou werken, waarom het een duw in 



de rug van de arbeidersbeweging zou zijn. Ik zie in het amendement dan ook een herhaling van 
de fouten van de vorige eeuw. 
 
Dan reactie op T. Socialisme in 1 land was rampzalig voor de arbeidersbeweging. De revolutie 
kan natuurlijk uitbreken in 1 land, maar zie hoe de hiërarchie van staten werkt. Keer op keer zijn 
er illusies geweest in de nationale weg, het idee dat op nationaal niveau socialisme opgebouwd 
kon worden, en keer op keer is dat socialisme op nationale schaal ook opgegeven. Steeds is 
internationalisme opgegeven, en is klassencollaboratie aangenomen. 
 
Over militaire interventies. Niet elke militaire interventie is imperialistisch. Je hebt ook 
interventies vanuit de arbeidersbeweging. Denk aan de internationale brigades in Spanje. We 
moeten juist bouwen aan een internationalistisch verhaal. We zijn tegen imperialisme en tegen 
interventies vanuit imperialisten. Maar we zijn heel voor interventies vanuit de 
arbeidersbeweging. Zie bijvoorbeeld Iran, we moeten niet zeggen dat we tegen interventie en 
voor de regering daar zijn. We moeten zeggen dat we voor de arbeidersbeweging daar zijn. 
Door bijvoorbeeld vakbeweging daar te steunen. Dat zouden interventies zijn die niet 
imperialistisch zijn. Het klopt wel inderdaad dat niet elke vorm van interventie militair is. 
 
I: ik vond motie voorstellen wel wat intimiderend. Maar ik zal alsnog wat opsturen. 
Over vrije migratie, wat houdt dat precies in? Zijn dat specifiek vluchtelingen, of 
arbeidsmigranten, of gewoon iedereen?  
 
T: reactie van mij? Ja, gaat om iedereen, dus economisch en ook politiek. 
 
I: Precies. Daar heb je het probleem al, wie zijn die migranten precies? Maar laten we 
economische migranten pakken. Ik weet niet of dit controversieel is omdat ik ook 
intersectionaliteit verdedigd hoor worden maar ik heb geen vertrouwen in vrije migratie. Dat is 
niet omdat ik denk dat die mensen dat niet verdienen, maar wat je gezien hebt in de 
vluchtelingencrisis is een cultureel verschil. Die mensen kijken gewoon anders naar normen en 
waarden, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, etc, die verschillen zijn er gewoon. Met 
integratieprojecten kan je mensen proberen te integreren maar dat blijkt niet succesvol. Het 
culturele verschil is te groot om de socialistische waardes over te brengen aan die mensen. 
Volgens hun religieuze overtuigingen hoeven zij zich ook helemaal niet aan te passen. 
 
Veel mensen hebben niet de tijd, energie, geld om verder na te denken over socialisme, en nu 
zijn er heel veel mensen verteld dat het probleem individueel racisme is en niet het 
migratiebeleid. Dit zijn mensen die nu naar rechtse partijen getrokken worden. Het links liberale 
verhaal dat het hun fout is is verkeerd. Het is geen goed idee in de huidige staat van het 
kapitalisme om de grenzen open te gooien. Dat gaat niet werken, dat heeft nooit gewerkt. 
Iemand zei nog, internationalisme is groter dan Europa. Dat is waar en Eurocentrisme is een 
ding, maar het is ook onzin. Ja het is groter dan Europa maar kijk naar de huidige stand van de 
wereldpolitiek. De EU is een grote puinhoop maar toch door de geschiedenis heen het project 
dat het idee heeft om een internationale unie van landen te vormen. 
 



Dat idee, die waardes, dat is misschien wel de enige manier om internationalisme buiten 
Europa nog te ontwikkelen. Ik zie niet nog een andere manier. Ik zie niet hoe we bijvoorbeeld 
met Cuba een internationale gaan vormen. Je moet ergens beginnen. Ik zie nergens in de 
wereld op zo’n grote schaal het bij elkaar brengen van zoveel landen. En natuurlijk heb ik niks 
met het ondemocratische en het liegen onder de leiding van de EU, zoals het zwartmaken van 
Varoufakis, maar het idee dat Europa moet groeien daar sta ik achter. Ik zie nergens anders 
zo’n grote mogelijkheid om dat te organiseren dan in Europa. 
 
E2: Even een paar punten. Wat betreft E. Aansluitend op M, je noemt dat als we te kritisch 
tegen regeringsdeelname ageren dan gaan de gelederen zich sluiten. Maar bij elke vorm van 
kritiek gaan de gelederen zich sluiten. Zodra wij enige vorm van gevaar vormen tegen de 
parlementaire koers dan gaat dat sowieso gebeuren.  
 
Het gaat erom om een krachtsverhouding op te bouwen in de partij. Ik ben het eens met M dat 
dat gaat om een aantal jaar. We gaan de parlementaire factie niet overtuigen met goede 
argumenten .We moeten de strijd voeren voor een fundamenteel ander soort visie, waar wij als 
partij voor staan. En daar dan een meerderheid op te winnen in de partij, onder de kaders, om 
die te winnen voor een ander soort programma. 
 
Reactie op B3, over open grenzen. Kapitalisme is fundamenteel een internationaal systeem. De 
arbeidersklasse is internationaal. De vakbondsslogan is gelijk loon voor gelijk werk. Dat moet 
centraal staan. Dat gaat in tegen het idee van de SP partijleiding dat we vertrekken vanuit een 
staatsvisie met arbeidsvergunningen. We moeten juist samen met de poolse arbeidsmigranten 
(en noem maar op) optrekken in deze strijd. Dus een vakbondsstrategie is een beter standpunt. 
 
Reactie op I, ja, er zijn culturele verschillen tussen nederlanders en arbeidsmigranten. Maar 
onze eigen arbeidersklasse is ook niet erg socialistisch. Juist concrete solidariteit bouwt aan het 
besef van de arbeidersklasse als wereldklasse. 
 
Terugkomend op B3 over een fysiek bovenlimiet, je noemt dat er maar zoveel huizen, zoveel 
broden, etc zijn. maar dat is niet hoe het werkt. Juist bij open grenzen zie je een dynamiek van 
eb en vloed. mensen gaan heen en weer. Juist bij dichte grenzen zie je dat mensen moeten 
kiezen. Het enige wat dan de grens over kan gaan is geldverkeer. Wat I ook zei, het enige wat 
je ziet bij dichte grenzen is dat als de dijk doorbroken wordt dat je dan opeens een 
vluchtelingencrisis hebt. Het frame dat je bij rechts wel eens hoort dat heel afrika naar europa 
komt klopt niet met de werkelijkheid. Dichte grenzen creëren juist dit probleem. Het creëert ook 
het onmenselijke aan de migratiepolitiek. 
 
Tot slot reactie op T. Ik ben het eens met G, dus ik ga hem niet herhalen. maar ik ben het met je 
eens dat we moeten inzetten op een internationalistische visie. Maar Europa is daarin een 
vertrekpunt. De afgelopen 60 a 70 jaar heeft het een politieke realiteit gecreëerd waarin wij ons 
kunnen organiseren. Minder dan dat organiseren is idioot. 
 



Dat is ook gelijk m’n argument tegen E’s pleidooi om met zogenaamd linkse partijen met PvdA 
en GroenLinks een kabinet aan te gaan, met die partijen zullen we nooit over iets positiefs 
kunnen praten over dat europese niveau en doen we alsof we op nationaal niveau socialistische 
politiek kunnen bedrijven. Dit laat de internationale dimensie volledig achterwege. Dat verhaal 
moet op europees niveau geformuleerd worden. 
 
N2: Over dat we ook een positief verhaal moeten hebben naast het niet opportunistisch 
regeringsdeelname doen. We hebben juist een positief verhaal als het gaat over wel deelnemen 
in de vakbeweging. We moeten pas regeringsverantwoordelijkheid nemen als de revolutie 
gestart kan worden, als de macht naar de arbeidersklasse kan. Of dat nou alleen met de SP 
gaat of ook met andere partijen lijkt me af te hangen van of zij dat ook willen.  
 
Maar ik vrees dat PvdA en GroenLinks dat nog niet echt zien zitten. Een belangrijke reden 
tegen regeringsdeelname lijkt me ook dat we dan niet een democratische meerderheid hebben 
die voor de macht van de arbeidersklasse is. Als we dan de bureaucratische macht gebruiken 
om wat te verbeteren, dan gaat dat tegen de meerderheid van de bevolking in. Dan leggen we 
verbetering op.  
 
Ik wilde ook kort reageren op de discussie op vluchtelingen. Ik sluit me helemaal aan bij E2. 
Kapitalisme is internationaal georganiseerd. De enige manier om daartegen te strijden is door 
ook de arbeidersklasse internationaal te organiseren. Mensen kunnen door rechtse invloeden 
slechte ideeën over migranten hebben maar dat ligt ook aan hoe goed de vakbeweging is in het 
organiseren van arbeiders. In Turkije zie je ook veel mensen tegen vluchtelingen zijn, maar je 
ziet ook fabrieken waar syrische en turkse arbeiders gezamenlijk staakten. We moeten niet 
kijken naar etnische en culturele verschillen, maar naar de klassepositie. 
 
J: Reactie op de vraag van B3 over controle door de vakbeweging en open grenzen. Dat is niet 
een tegenstrijdige zin. Het gaat om specifieke gevallen zoals stakingsbrekingen waar je tegen 
wilt ageren. Je moet zorgen dat je de vakbeweging niet ondermijnt, dus dat er geen 
stakingsbrekers worden geïmporteerd. De controle daarvoor moet bij de vakbeweging liggen. 
 
Korte reactie op voorstel bovengrens migratie en daarmee gelijk een reactie op I. De angst op 
een overspoeling en ‘we hebben niet genoeg’ is gebaseerd op een rechtse mythe. Ik zou dit niet 
willen toevoegen aan de motie. We moeten internationale solidariteit bepleiten, niet meteen in 
een nationalistische kramp schieten. Ook in het midden-oosten zijn er substantiële 
socialistische bewegingen ontstaan. Dat die vervolgens vermoord en onderdrukt geweest zijn 
dat klopt, dat is wat kapitalisme doet. Hoe I er nu over denkt is meegaan in een burgerlijk frame 
die uitgaat van hoe het nu is, en niet ziet hoe het kan gaan. Rusland was ook vet achtergesteld 
toen daar de revolutie begon. 
 
S2: Reactie op de motie internationale strategie. O sprak over dat vluchtelingen met slechte 
omstandigheden kampen. Dat is zorgelijk maar het is nog erger dan dat. Het is zo dat 
momenteel de Griekse kustwacht zeer kwalijke acties uitvoert richting vluchtelingen. Er zijn 
gevallen bekend waarin de kustwacht op mensen heeft geschoten, of dat mensen op vlotten zijn 



gezet die op open zee zijn achtergelaten. Dat zijn regelrechte pogingen tot moord. Onze 
regering en de Europese Unie geven daar steun aan .Dat is nog wel wat slechter dan een slecht 
kamp. 
Ik vind het een goed idee om met een Europese strategie te gaan werken. Met de SP zitten we 
nu niet in het Europees Parlement. Dat betekent dat er de komende jaren veel ruimte ontstaat 
voor een Europese strategie. er is nu geen Europese fractie die bij de volgende verkiezing een 
hele grote inbreng zal hebben. Daar ligt dus veel ruimte om invloed uit te oefenen. Dus ik denk 
dat het heel goed is om daar werk van te maken vanuit dit forum. 
 
Ik heb nog een idee dat ik wil voorstellen om over na te denken. Ik wil nu niets beslissen 
daarover omdat het eerste bijeenkomst is. Maar wat als we rapporteurs aanstellen die 
rapporteren over marxistische groepen in andere landen en daar verslag over uitbrengen aan 
dit forum? 
 
S3: Ik wil reageren op I. Je zei dat arbeiders te druk zouden zijn om te snappen dat het 
probleem niet de migranten zijn en dat we onze principes zouden moeten verloochenen om 
aansluiting bij hen te vinden. Daar ben ik het niet mee eens. We moeten juist scholen zijn 
richting de arbeidersklasse en bij onze principes blijven. Dat geldt ook voor migranten en 
vluchtelingen die deze kant op komen. Maakt niet uit of die scholing daar of hier gebeurt, het 
moet gebeuren. Dat is gewoon internationalisme. Migranten wegzetten als dat ze andere nare 
waarden hebben is hetzelfde principe als wat je noemt over modern links die de witte arbeider 
racistisch noemt. 
 
De aanpak van de SP bevordert de eenheid van de arbeidersklasse niet. De SP is 
oorverdovend stil als het gaat over racisme, en dat leidt eerder tot splitsing van de beweging 
dan eenheid. Je ziet nu bijvoorbeeld ruimte ontstaan voor BIJ1. BIJ1 vergeet klasse perspectief 
en maakt het idpol. Dat moeten we verwerpen. Maar we moeten wel actief zijn in de strijd tegen 
discriminatie. 
 
M2: Ik wil iets zeggen over motie 2c. Breekpunt in de SP nu is dat er een hele grote groep 
afdelingsvoorzitters en anderen echt extreem anti-FNV zijn. Niet alleen tegen de bureaucratie, 
maar ook gewoon geen eigen ervaring met vakbondswerk. We moeten vanuit MF ook 
kameraden samenbrengen die wel ervaring hebben in de vakbeweging. Dan kunnen we naar 
de leden ook iets anders laten zien waar een politiek partij van belang voor is.  
 
Dat sluit weer aan op dat verhaal over regeringsdeelname. Ons project moet niet alleen zijn dat 
we neerleggen wat we op korte termijn zouden willen, maar juist wat voor andersoortige SP we 
zouden kunnen opbouwen waarmee we wel duidelijker die machtsvraag kunnen stellen. 
Ik ben het eens met P ten aanzien van dat we niet alles bij het uitvoerend comité moeten 
leggen, maar dat het uitvoerend comité daar mensen bij moeten zoeken die wellicht deze zaken 
verder uit zouden willen werken. 
 
T Ik wil O en E nog vragen of ze een reactie willen geven. Dan geef ik jullie als indieners nog 
het laatste woord. 



 
T3: Ik ben bang dat E2, J en S3 mijn punten al hebben gemaakt. Maar ik wil toch wat zeggen. 
Over de open grenzen en B3 z’n voorstel voor fysieke limieten. Ik denk niet dat als de grenzen 
open gaan dat dan 8 miljard mensen in een gat in Brabant komen wonen. Ik sluit me aan bij het 
beeld dat open grenzen geen plotselinge migratie op hele kleine plekken zou veroorzaken. We 
moeten niet die kant op redeneren. 
 
Reactie op I, over als we onder kapitalisme de grenzen open zouden gooien, ik denk dat het 
gevaarlijk is om die eis geïsoleerd in het bestaande systeem te zien. Ik denk dat dat voor veel 
communistische eisen geldt. Je moet erover redeneren vanuit het perspectief van 
machtsovername van de arbeidersklasse. Dan verandert er een hoop op economisch vlak, 
politiek, noem maar op. We moeten onze internationalistische principes niet verloochenen door 
zo te redeneren. 
 
O: Er zijn heel veel punten gemaakt waar ik me bij wil aansluiten. Over culturele verschillen, ja 
dan kunnen we ook wel de biblebelt nederland uit trappen, die hebben ook geen progressieve 
waarden. Als een land economisch kapot wordt gemaakt hebben ze ook geen eten en is er 
geen perspectief. Dat onderscheid is onwijs arbitrair en moeten we ons als marxisten niet aan 
gaan wagen. Worden we overspoeld of wat dan ook? Wat is het alternatief? Dat is, zoals S2 
zegt, de Griekse kustwacht die mensen neerschiet. Als we ons internationalistisch gaan 
noemen moeten we er ook naar handelen. 
 
Ik ben het eens dat niet alles op de schouders van 2 mensen moet liggen. Maar deze moties 
bieden een richting om verder in te ontwikkelen. S2 zegt het is makkelijker nu we geen EU 
parlementariërs hebben. Maar de SP heeft daar nog steeds geen internationale visie voor. 
Wanneer je Nederlandse arbeiders vraagt of ze in Cuba willen leven dan willen ze dat niet, 
omdat Cuba kapot is gemaakt door economische oorlogsvoering. Over regeringsdeelname, ik 
denk dat dit pas moet kunnen bij een fundamentele breuk met kapitaal. 
 
E: Met name M en G hebben bezwaar gemaakt dat onder het huidige bestel een regering te 
gaan. M zegt we moeten niet beginnen met een compromis. Daar ben ik het mee eens. We 
moeten geen stroop smeren naar de huidige partijleiding. We moeten een meerderheid smeden 
zoals Lenin en andere revolutionairen. Die weg naar de macht opent de discussie naar vele 
sociale bewegingen wat die inzet van de regering gaat zijn. Daar zullen compromissen en 
fouten worden gemaakt. In plaats van in je eigen gelijk te blijven zitten. Daar kom je niet verder 
mee. Ik bepleit dit als revolutionaire strategie waar revolutionairen niet alleen zijn. Maar samen 
met anderen die niet alles delen, maar wel kritisch zijn tegenover de huidige VVD macht. 
 
De huidige SP lijn op Europa is vooral dat het afwijzend is richting Europa. Daar ben ik het niet 
mee eens. Vroeger was de SP lijn op Europa veel beter. Maar nu zijn ze enkel anti om aan te 
sluiten op bepaalde sentimenten die we denken dat er leven onder de bevolking. Ik weet niet of 
we dit makkelijker kunnen doorbreken nu we geen europarlementariërs hebben. Dat is de 
droevigheid van het moment. Maar als we op een andere wijze een positieve bijdrage kunnen 



leveren middels een links volksfront en positieve veranderingen bereiken kunnen we wellicht 
ons stomme Europa punt doorbreken. 
 
I: Ik krijg de kritiek dat het een rechts frame is. Daar ben ik het niet mee eens. Het is het frame 
van laagopgeleide arbeiders, die geen huis krijgen en baan krijgen en vluchtelingen dit wel zien 
krijgen. Dat zien zij vanuit hun nauwe wereldvisie en populisten wakkeren dit vervolgens aan. 
Maar dit gevoel speelt al onder die mensen. Maar als wij zeggen dat die mensen kunnen 
komen, dan denken zij, oke dan worden mijn problemen groter. Ik denk niet dat we een reflectie 
van die gedachtegangen moeten worden, maar wel dat we er bewust van moeten zijn. Dat 
mensen denken, onze huurhuizen en banen worden ingepikt. 
 
Dat komt niet door die vluchtelingen maar door het grootkapitaal. Dan geef je rechts de kans om 
ons te framen als het probleem dat vergroot wordt. Ik zie dit niet als opportunistisch maar als 
problemen oplossen. Het is ook verschrikkelijk wat er gebeurt met die mensen. Maar het laag 
opgeleide volk zien alleen hun eigen problemen groter worden, dat is gewoon hoe die mensen 
denken, aangewakkerd door populisme. Ik wil ook niet zeggen dat wij zijn tegen vluchtelingen 
zijn, maar het moet wel wat genuanceerder. Ik vind het open grenzen verhaal wat te naïef. 
 
B4: Ik wil graag reageren op wat I zegt. I maakt een soort karikatuur van laagopgeleide 
arbeiders die te dom zijn om te realiseren dat de vijand grootkapitaal is, dus moeten we maar 
concessies doen naar extreem rechts. Ik denk dat een veel krachtiger alternatief is om over 
landsgrenzen te organiseren en de internationale arbeidersklasse zoals N2 al zei te 
organiseren. 
 
G: B4 heeft al mijn meningen over I z’n punt al gemaakt. Ik denk wel dat dit een gebrek aan 
vertrouwen in de arbeidersklasse is. Ik wil nog wel zeggen over regeringsdeelname, dat ik het 
purisme frame en zijlijn frame te makkelijk vind. Je zal ministers gaan leveren, je hebt een 
ambtenarij om rekening mee te houden. Vanuit de huidige zwakke positie van de 
arbeidersklasse proberen daar verandering in te brengen kan niet. Als we dit willen veranderen 
moet dat vanuit positie van macht. Dit is nu een illusie. Kijk naar de staat van de huidige 
arbeidersbeweging, dat komt door de fouten van de afgelopen 120 jaar die E2 wilt herhalen. 
 
Ik denk dat het inzetten op klassenonafhankelijkheid van het Forum hier het beste tegenover is. 
Door hier alternatieve arbeiders machtsstructuren tegenover te zetten. Dit is iets dat op de 
lange termijn moet en daar moeten we eerlijk over zijn, maar is de enige weg. We moeten eerlijk 
zijn naar de klasse vanaf wanneer we wel de macht kunnen nemen. Er is al ervaring dat de 
staat je breekt als je niet vanuit positie van macht bestuur neemt, zie Groningen in de jaren 50 
waar CPN meerderheid gemeenteraden werden ontbonden. 
 
T: Dan wil ik nu mensen die ter plekke wat hebben ingediend de ruimte geven om hun 
voorstellen mogen uitleggen. 
 



E2: Ik heb nog gekeken naar de internationalisme tekst. Ik heb deze iets scherper verwoord. 
Dat ons vertrekpunt Europa gaat zijn omdat EU de huidige context is, maar dat die een 
vertrekpunt is voor socialisme wereldwijd. 

Sessie 4: stemmingen en afsluiting 

Stemmingen volgens bijgeleverde procedure  
T: We gaan nu stemmen, zal proberen in volgorde te doen. Voor dingen die ter plekke zijn 
ingediend bied ik de kans om te lezen voor stemmen. We stemmen nu eerst over wijziging van 
E. 
 
Wijzigingsvoorstel 3 A 1 van E: 
Stemmen: 45 van 49 gestemd, 33 tegen en 12 voor, dus voorstel verworpen 
 
Stemming tekstwijziging voorstel verklaring van A. wijzigingsvoorstel 1a, discriminatie en 
racisme naar discriminatie en onderdrukking. 
Stemmen: 49 aanwezigen,1 onthouding, 35 voor en 9 tegen, dus voorstel aangenomen 
 
Stemming Verklaring als geheel, met tekstwijziging van A die erin is gestemd. 
Stemmen: 49, aanwezigen, 44 voor en 3 tegen, dus aangenomen. 
 
Wijzigingsvoorstel van T2 campagne voor internationalisme. 
Stemmen: 49 aanwezigen, 16 voor, 31 tegen, dus verworpen 
 
Voorstel van E2 over campagne voor internationalisme. 
Stemmen: 48 aanwezigen, 29 voor, 18 tegen, dus aangenomen 
 
Stemming over gehele motie internationalisme, incluis toevoeging van E2 
Stemmen: 48 aanwezigen, 44 voor, 4 tegen, dus aangenomen 
 
Wijzigingsvoorstel van E over motie voor campagne tegen regeringsdeelname. 
Stemmen: 48 aanwezigen, 33 tegen, 13 voor, dus verworpen 
 
Motie voor campagne tegen regeringsdeelname. 
Stemmen: 48 aanwezigen, 40 voor, 7 tegen, dus aangenomen 
 
Motie voor vakbondsstrategie ontwikkelen. 
Stemmen: 48 aanwezigen, 1 onthouding, 46 voor, dus aangenomen 



Dankwoord door dagvoorzitter 
T: Heel erg bedankt iedereen. Fijn dat we met zoveel mensen hebben kunnen overleggen. Het 
is een beetje gekke context met corona. Het liefste zouden we natuurlijk met z’n allen elkaar 
fysiek ontmoeten. Aan het einde van de dag waren er nog bijna 50 mensen. Over actuele 
voorstellen, we geven je alle ruimte om je voorstellen in te dienen. Maar het is veel makkelijker 
als het allemaal van tevoren wordt ingediend. Ik hoop jullie allemaal te zien op de volgende 
bijeenkomst waar we een comité gaan verkiezen en andere dingen die worden ingediend 
bespreken. Nu ga ik kijken naar iets van een borrel optie op Zoom. 
 

Bijlagen Actuele Moties 
 
Voorstel van T2 
 
Weglaten: 

● “en nationale wegen naar het socialisme zijn keer op keer gefaald.” 

Aanpassing: 
● voor een EU-strategie naar socialistische samenwerking binnen 

EU-lidstaten 
● tegen alle militaire, economische en politieke interventie 

Toevoeging: 
● voor een globale strategie naar het socialisme 

Motivering: 
De claim dat nationale wegen naar het socialisme zijn gefaald is niet solidair met 
bewegingen zoals het Marxisme binnen Cuba en kiest partij voor een bepaalde 
stroming binnen het Marxisme waarbij van het Marxistisch Forum juist verwacht 
moet worden dat zij onpartijdig is met betrekking tot de verschillende 
substromingen. 
  
Ik zie graag meer aandacht voor niet-militaire interventies. Denk hierbij aan het 
Verenigd Koninkrijk dat ruim een miljard steelt van de Venezolaanse overheid, 
denk aan de politieke steun voor de fascistische coup in Bolivia, denk vooral aan 
de sancties waarbij landen worden afgesloten van medische middelen en richting 
hongersnood en economische chaos worden geduwd. En als laatste natuurlijk 
organisaties als IMF waarmee wij landen dwingen om hun economie zo in te 



richten waarbij imperialistische landen hen zo eenvoudig mogelijk kunnen 
uitbuiten. 
  
Addendum: Naar aanleiding van gevoerde discussie pleit ik voor een splitsing 
tussen intracontinentale/Europese en globale strategie binnen het programma. 
De wijze waarop wij ons verhouden tot onze buurlanden zal van andere vorm zijn 
dan onze verhouding met de arbeidersbewegingen in Azië, Afrika en de 
Amerika's en dit zou verwoord moeten worden binnen de internationale visie. 
Voor de precieze bewoording vertrouw ik op de commissie die hier 
verantwoordelijk voor is. 
 
Aanpassing van E2 
Aanpassing van: "voor een Europese strategie naar het socialisme." 
Naar: "voor een Europese strategie naar de politieke machtsovername van de 
arbeidersklasse, naar een Europese Democratische Republiek als baken en 
springplank voor een wereldwijde socialistische transformatie". 
  
Motivatie: 
We zullen geen socialisme kunnen bouwen op Europese basis, wél kunnen we 
op Europese basis de politieke macht nemen als klasse en beginnen  met een 
positief alternatief op kapitalisme. Ook benoemd het explicieter de rol van Europa 
ten opzichte van de rest van de wereld. Onze strijd is voor een wereldwijde 
transformatie. 
 
 



Concept verklaring en voorstellen conferentie Marxistisch Forum 
September 2020  

 

Concept verklaring Marxistisch Forum  

A. Doelstellingen 

Het Marxistisch Forum bestaat uit individuen en groepen binnen de SP die zich op 
21 september 2020 verzameld hebben om een democratische en principiële alliantie 
te vormen met het oog op de volgende doelstellingen:  

● het realiseren van een revolutionair programma voor de SP  
● streeft naar een radicale democratisering en transformatie van de SP  
● zich verzet tegen alle opportunistische vormen van regeringsdeelname 
● zich inzet voor een consequent internationalistisch beleid voor de partij en 

een teruggetrokken socialisme in de polder verwerpt  
● zich inzet voor de vrij verkeer van personen  
● zich verzet tegen alle vormen van discriminatie en onderdrukking. Voor de 

eenheid van de werkende klasse.  
● de strijd aanmoedigt tegen aanvallen op de arbeidersklasse en alle vormen 

van onderdrukking 

Daarmee staat het Marxistisch Forum voor een koers die zich kenmerkt door 
socialisme, democratie, onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse en 
internationalisme.  

Wij staan voor de open uitwisseling en competitie van ideeën. Daarom geloven wij 
niet in ‘partijlijnen’. Wel vragen wij als het Marxistisch Forum besluit neemt tot een 
bepaalde actie (flyers, campagnes etc.), van de deelnemers en sympathisanten 
deze actie niet te ondermijnen of saboteren.  

B. Conferentie  

De conferentie bestaat uit alle individuen en groepen die zich hebben aangemeld 
voor deelname aan het Marxistisch forum. Deze wordt minstens een keer per jaar 



georganiseerd, en daarnaast wanneer relevant, en heeft de verantwoordelijkheid de 
volgende zaken te bepalen:  

● Politieke strategie 
● Prioriteiten en doelstellingen (voor het komende jaar) 
● Statuten en structuur van de organisatie 

 
Alle besluiten, op alle niveaus van de organisatie, worden genomen door middel van 
een gewone meerderheid.  
 
Een bijeenkomst moet minstens een maand van te voren worden aangekondigd. Dit 
zodat er voldoende ruimte bestaat voor de uitwisseling van ideeën en voorstellen.  
 
Alle organen leveren duidelijke notulen aan de leden om hen een zo open mogelijk 
inzicht te geven in het (dagelijks) functioneren van de organisatie. 

Een conferentie kan worden uitgeroepen door het uitvoerend comité of door middel 
van een petities van minstens 10% van de deelnemers.  

C. Uitvoerend comité 

Het uitvoerend comité bestaat uit minstens drie leden en wordt verkozen door de 
conferentie. Zoals bij alle andere beslissingen vind verkiezing plaats op basis van 
een gewone meerderheid van de stemmen.  

Het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van conferenties en andere 
bijeenkomsten. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van 
de conferentie. Dat wil zeggen, het organiseren van campagnes en het onderhouden 
van een social media netwerk en website namens het Marxistisch Forum.  

Het uitvoerend comité is ten alle tijden terugroepbaar door middel van een gewone 
meerderheid van de stemmen op een conferentie.  



Verder is zij verantwoordelijk voor het goedkeuren van deelnemers aan het 
Marxistisch Forum.  

D. Individuele deelnemers  

Alle leden van de SP die de doelstellingen van het Marxistisch Forum accepteren 
kunnen zich als deelnemer aansluiten. Daaronder tellen wij ook leden die om 
politieke redenen geroyeerd zijn uit de organisatie.  

 

   



Moties 

Campagne voor een internationalistisch en anti-imperialistisch 
verkiezingsprogramma. 

Een van de grootste gebreken van de huidige verkiezingsprogramma’s van de SP is 
de nauwe focus op de natiestaat. Volgens die visie moet het socialisme binnen de 
landsgrenzen van Nederland worden opgebouwd en alles wat daarbuiten gebeurt 
lijkt nauwelijks te worden meegenomen. Internationale solidariteit wordt gezien als 
bijzaak en het belangrijkste argument tegen imperialistische oorlogen is dat ze geld 
kosten en zorgen voor meer vluchtelingen.  

Als marxisten zien we socialisme als internationalisme. De arbeidersklasse is een 
internationale klasse en nationale wegen naar het socialisme zijn keer op keer 
gefaald. Daarom stellen we voor dat het uitvoerend comité een campagne opzet om 
de volgende punten in het verkiezingsprogramma te krijgen: 

-     voor een Europese strategie naar de politieke machtsovername van de 
arbeidersklasse, naar een Europese Democratische Republiek als baken en 
springplank voor een wereldwijde socialistische transformatie. 

-       tegen alle imperialistische militaire interventies, al is die met VN-mandaat. 

-       voor ontmanteling van het militair-industrieel complex. 

-       voor ontmanteling van de NAVO, in lijn met Heel de mens. 

-       tegen Fort Europa, voor de vrije migratie van iedereen in en uit de EU. Het 
recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten voor alle 
migrantenarbeiders die langer in het land verblijven dan zes maanden. 
Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging, om stakingsbreken 
en uitbuiting te voorkomen. 

Hieraan wordt uitvoering gegeven door het maken en publiceren van conceptmoties 
en -voorstellen met bijbehorende toelichtende publicaties om de discussie aan te 
zwengelen.  

  



Campagne tegen regeringsdeelname 

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de 
VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie. Waar in 2017 de boot nog werd 
afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD 
toen eerder een marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – 
wijst alles erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Met de huidige staat 
van de partij en de arbeidersbeweging kan dit op niets anders uitlopen dan een 
ramp. Syriza in Griekenland heeft bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute 
meerderheid in één land niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als 
minderheidspartner in een coalitie met de VVD.  Door jezelf aan te bieden als betere 
manager van het kapitalisme dan de rest verlies je alle geloofwaardigheid als partij 
die het kapitalisme ooit omver gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij 
daadwerkelijke machtsovername en ter uitvoering van een daadwerkelijk 
socialistisch programma. 

Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om: 

-    conceptmoties en -voorstellen te schrijven tegen regeringsdeelname na 
aankomende verkiezingen. 

-    begeleidende publicaties te schrijven waarin de gevaren van ontijdige 
regeringsdeelname en de voorwaarden van machtsovername uiteen worden 
gezet. 

-  te benadrukken dat echte sociale verandering alleen teweeg kan worden gebracht 
door een strijd van lange adem. Er zijn geen korte wegen naar socialisme.  

 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Motie vakbondstrategie  
 
Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving 
kan niet alleen leunen op het gewicht van een politieke partij alleen. Een 
Socialistische Partij moet streven naar de bredere organisatie van de 
arbeidersklasse en de integratie van socialistische ideeën met bestaande 
bewegingen. Daarom moeten socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen 
de vakbeweging en andere sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als 
strijdorganen voor de arbeidersklasse als ze transparant en democratisch 
georganiseerd zijn. Dit moet dan ook een focuspunt zijn voor een socialistische 
vakbondspolitiek. 
 
 Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om een voorstel-vakbondsstrategie te 
formuleren voor de SP waarin wordt benadrukt dat:  
 

- vakbonden onafhankelijk moeten opereren van staat en werkgevers 
 

- de vakbond transparant en democratisch georganiseerd moet worden. 
Bureaucratie moet worden bestreden.  
 

- in die strijd voor een democratische strijdbare vakbond de nadruk moet liggen 
in het versterken van het kaderwerk in sectoren 
 

- met sterkere sectoren ook boven-sectoraal vakbondswerk een kans krijgt 
zonder te vervallen tot “leuke” campagnes onder bureaucratische controle 
 

- Vakbonden zich, net als grootkapitaal, internationaal moeten organiseren.  



 

Verslag van de Eerste Bijeenkomst van het Marxistisch        
Forum  

September 2020 
 

Afgelopen zaterdag 26 september vond de eerste bijeenkomst van Marxistisch Forum           
(MF) plaats. Via Zoom hebben ongeveer 60 deelnemers de standpunten en de organisatie             
van MF besproken. Hierbij een verslag van de bijeenkomst en de genomen besluiten. 

De initiatiefnemers opende de bijeenkomst met een introductie over het belang van een project              
als MF. De SP is in crisis, verdeeld tussen de mensen die de partij salonfähig willen maken om                  
mee te regeren, geleid door de TK fractie, en verschillende kritische groepjes. Als marxisten              
moeten we ons juist nu duidelijk uitspreken voor een partij die een alternatief biedt op de                
ondemocratische burgerlijke staat. Daarom is het doel dat Marxistisch Forum door middel van             
georganiseerde discussie en samenwerking dat kan doen.  

Open discussie 

Na deze introductie kwamen de andere deelnemers aan het woord. Zij brachten voornamelijk             
punten in over het gebrek aan open discussie binnen de SP en welke standpunten we binnen                
de partij willen promoten. Ze vonden het goed als verschillende kritische groepen binnen de SP               
zich bij het MF gaan aansluiten, ook in het uitvoerend comité van MF. Dat zou een sterk                 
tegengeluid kunnen bieden voor de al goed georganiseerde groep in de partij die wel mag               
vergaderen en discussie voeren: de TK fractie.  

Een van de deelnemers vertelde over hoe het SP-partijbestuur ROOD probeert te beïnvloeden             
en verschillende door ROOD genomen beslissingen (bv. de motie tegen de regeringsdeelname)            
tegenwerkt. Andere deelnemers hebben de censuur binnen de partij genoemd, bijvoorbeeld           
toen de Groep (een groep van mensen die zich uitspraken tegen het vluchtelingenstandpunt             
van de partij) een tekst in de Tribune wilde publiceren, wat van hogerhand werd geblokkeerd.               
Dat is gerelateerd aan de discussie tijdens het afgelopen congres, waarin de partijtop de              
Tribune en Spanning als geen geschikte plekken voor discussie heeft beschreven.  

Onder de besproken marxistische standpunten was regeringsdeelname het onderwerp van de           
dag (waarover meer verder in dit verslag). Daarnaast vonden de deelnemers het belangrijk om              
te bespreken hoe we de arbeidersbeweging willen organiseren, aangezien die organisatie           
noodzakelijk is voor een socialistische samenleving. Het is wel ironisch dat ROOD officiële             
t-shirts met Marx verkoopt terwijl de marxistische theorie en het concept van klassenstrijd in              
partijprogramma’s nergens te vinden zijn. Verder werd de noodzaak van een internationale visie             
door meerdere deelnemers genoemd, net zoals de mening dat de EU, ook al neoliberaal, wel               
mogelijkheden tot internationale organisatie biedt.  

 

 



 

De conceptverklaring 

Daarna werd de conceptverklaring van het Marxistisch Forum besproken. Tijdens het uitleg van             
een van de MF initiatiefnemers werden vier pijlers, waarop de algemene definitie van             
“marxistisch” is gebaseerd, genoemd: sociale revolutie, democratie, onafhankelijkheid van de          
arbeidersklasse en internationalisme. Verder is het niet de bedoeling dat MF een alternatieve             
groep gaat vormen. Het is vooral een forum dat altijd de mogelijkheid om kritische meningen te                
vormen en uiten moet bieden. Het zou ook goed zijn als er diversiteit van meningen is. Er is wel                   
een uitvoerend comité nodig voor praktische zaken zoals de mail bijhouden en bijeenkomsten,             
ook conferenties genoemd, organiseren. De initiatiefnemer heeft voorgesteld om dit comité pas            
tijdens de volgende bijeenkomst te kiezen, als we weten wat de verschillende meningen zijn,              
zodat het een goede afspiegeling kan zijn van MF.  

Tijdens de discussie over de concept verklaring heeft een van de deelnemers opgemerkt dat              
het niet om om diversiteit, maar om heldere marxistische analyse en concrete eenheid gaat.              
Verder kan het uitvoerend comité beter een secretariaat genoemd worden, wat beter bij op zich               
nemen van organisatorische zaken past. Een andere deelnemer vond het goed als kandidaten             
voor het comité zich voorstellen met een soort van programma, zodat ook nieuwe mensen bij               
het MF weten welke groepen en meningen de kandidaten representeren. Er was ook een              
discussie over de organisatiediscipline punten van de verklaring, namelijk dat er geen            
organisatiediscipline is, maar ook geen sabotage gewenst van gezamenlijke besluiten om bv.            
flyers op het congres te verspreiden.  

Moties: internationalisme, regeringsdeelname en vakbondsstrategie 

Vervolgens hebben de deelnemers drie ingediende moties besproken: over de campagne voor            
internationalisme, de campagne tegen regeringsdeelname en de campagne voor         
vakbondsstrategie. 

Bij de toelichting van de internationalisme motie heeft een van haar auteurs benadrukt dat              
socialisme in één land niet werkt, het uittreden uit NAVO een belangrijke, maar vaak              
genegeerde eis is en dat vrije migratie de oplossing is voor huidige problemen, wel met               
grenscontrole van vakbeweging om stakingsbreken en soortgelijke situaties te voorkomen.          
Vooral dat laatste punt werd bekritiseert door sommige deelnemers. Ze maakten zich zorgen             
over de beperkte hoeveelheid woningen, werkloosheid enz. in Nederland en beweerden dat            
vele Nederlandse arbeiders daarom tegen vrije migratie zijn. Cultuurverschillen met          
vluchtelingen van sommige landen werden ook genoemd. Andere deelnemers waren helemaal           
niet eens met die argumenten. Ze benadrukten dat het kapitalisme fundamenteel een            
internationaal systeem is, de arbeidersklasse is ook internationaal en daarom moeten we haar             
internationaal organiseren. Er zijn wel cultuurverschillen maar de Nederlandse arbeidersklasse          
is ook niet bepaald socialistisch nu. Daarom moeten moeten we juist solidair aan             
klassenbewustzijn werken.  

Wat betreft cultuurverschillen, er zijn wel socialistische bewegingen overal in de wereld en             
reactionaire wereldbeschouwingen in Nederland (zoals in de Bible Belt). Verder redeneerde een            
deelnemer dat het fysiek bovenlimiet (gebrek aan banen, woningen) een probleem is dat wordt              
gecreëerd door grenzen. Juist bij open grenzen zie je een dynamiek van eb en vloed. Andere                
deelnemers hebben opgemerkt dat het belangrijk is om ook globaal te denken, niet alleen over               
Europa. De reactie daarop was dat Europa slechts het beginpunt is, omdat de EU de huidige                
context is waarin we opereren.  



 

Ook het voorstel om een campagne te starten tegen regeringsdeelname werd uitgebreid            
besproken naar aanleiding van een paar voorstellen (hierover later meer).. Bij de campagne             
voor vakbondsstrategie werd er gepleit voor een democratische en strijdbare vakbond met            
focus op kaderwerk en internationale organisatie. Tijdens de discussie heeft een van de             
deelnemers voorgesteld dat we vanuit MF kameraden moeten samenbrengen die ervaring           
hebben in de vakbeweging. Dan kunnen we naar andere SP leden ook laten zien wat een                
politieke partij kan doen op dat terrein. 

Wijzigingsvoorstellen: regeringsdelname 

Er waren twee wijzigingsvoorstellen ingediend, allebei over de campagne tegen de           
regeringsdeelname. Vooral het eerste wijzigingsvoorstel, over de regeringsdeelname in coalitie          
met linkse partijen zoals PvdA of GL, werd druk besproken. De indiener van het              
wijzigingsvoorstel betoogde dat de SP geen toekomstproject heeft, en dat de taak van             
marxisten moet zijn om de weg voorbereiden naar machtswisseling. Daarvoor is het belangrijk             
om niet frontaal te keren tegen regeringsdeelname. Het idee van de SP dat we we ons kunnen                 
aansluiten bij elke mogelijke regering, zelfs met VVD en CDA, moet wel scherp worden              
afgewezen. Maar in een coalitie met linkse partijen kunnen we wel stappen zetten. Het is al een                 
hele strijd om de partij daarvan (dat we alleen met deze partijen kunnen meeregeren) te               
overtuigen. 

Tijdens de discussie hebben meerdere deelnemers zich fel tegen dat wijzigingsvoorstel           
uitgesproken. Een van hen zei dat wij als marxisten duidelijk moeten zijn dat we regering willen                
voor machtsovername van de arbeidersklasse. We moeten dus niet de managers worden van             
de kapitalistische staat - we willen een ander staatsmodel dat fundamenteel democratisch is.             
Bovendien zijn PvdA of GroenLinks partijen die steun geven aan imperialisme en            
klassecollaboratie, pensioenakkoord, etc. Een andere deelnemer beweerde dat meeregeren als          
een minderheidspartij geen zin heeft. Er was ook bemerkt dat het belangrijk is dat we pas                
meedoen aan de regering op het moment dat onze socialistische punten worden gehonoreerd             
door andere partijen.  

De discussie ging door naar aanleiding van het tweede wijzigingsvoorstel, een voorstel tegen de              
campagne tegen regeringsdeelname. De indiener redeneerde dat regeringsdeelname een         
middel kan zijn om juist de macht te pakken. Na een lange bespreking van meerdere historische                
voorbeelden hebben enkele leden beargumenteerd dat coalities van marxistische partijen met           
liberale en zelfs sociaaldemocratische partijen steeds hebben geleid tot verlies en breken van             
de organisatie. Uiteindelijk werden beide wijzigingsvoorstellen in de stemming verworpen. 

Discussiestukken en afronding 
 
Naast de concept verklaring, moties en wijzigingsvoorstellen hebben we twee discussiestukken           
besproken. Het eerste stuk ging over het belang van de strijd tegen discriminatie, een              
intersectionele aanpak en uitkijken voor het reduceren van alle onderdrukkingen tot klasse. Het             
tweede stuk was een antwoord daarvoor; de auteur argumenteerde dat intersectionalisme           
redelijk ingekapseld door kapitalisme en neoliberale maatschappij is, en heeft dus vooral geleid             
tot verdoezelen van klassenstrijd en behouden van status quo. De klassenstrijd kan wel een              
verbindende rol spelen tussen verschillende groepen in de samenleving; juist de           
gezamenlijkheid van arbeidersklasse stelt ons in staat om alle vormen van onderdrukking aan te              



 

pakken. Sommige deelnemers steunden die argumenten. Helaas kon de indiener van het eerste             
discussiestuk niet aanwezig zijn om hem te verdedigen.  
 
Na de “officiële” discussie was er een mogelijkheid om tijdens een “Zoom borrel” informeel te               
kletsen.  
 
Ook al hebben de deelnemers van de eerste MF bijeenkomst meerdere punten uitgebreid             
besproken, moeten we zeker nog veel regelen en bepraten. De initiatiefnemers zijn nu bezig              
met de volgende bijeenkomst zo snel mogelijk aan te kondigen. Uiteraard zijn alle (geroyeerde)              
SP leden die zich in willen zetten voor de marxistische principes van harte uitgenodigd om deel                
te nemen aan de bijeenkomsten van Marxistisch Forum. Juist in de aanloop naar de komende               
verkiezingen is het cruciaal om de marxistische stem in de partij te verenigen en te versterken. 
 
 
 



Voor (zelf)organisatie en democratie. 

Een programma voor de bestuursverkiezingen van de SP afdeling Utrecht

De SP staat de komende tijd voor belangrijke keuzes. We hebben de afgelopen jaren gezien

dat de partij  niet haar beste tijd heeft;  electorale resultaten stellen teleur,  het aantal actieve

leden neemt af en we zien dat we steeds minder duidelijk ons geluid kunnen brengen. Juist nu

klassentegenstellingen en de limieten van dit  systeem steeds duidelijker  worden, en sociale

strijd toeneemt (de jongeren van Fridays for Future, de vakbondscampagne Voor14, Black Lives

Matter, enzovoorts), moeten wij er als SP staan en de strijd aangaan tegen het kapitalisme.

Daarom is het zaak om de komende tijd aan de slag te gaan om onze afdeling en partij weer

smoel te geven. Onderstaand politiek programma is een aanzet van enkele kameraden om een

politieke  richting  te  bieden  aan  de  afdeling,  en  om  duidelijk  te  maken  wat  we  als

afdelingsbestuur willen gaan doen.

Geduldig oppositie bouwen
De afgelopen jaren is de SP verzwakt, niet alleen landelijk, maar zeker ook hier in Utrecht. Dat

is niet  leuk om te moeten zeggen, maar het is gevaarlijk  om het  nog langer te ontkennen.

Volgens  ons  zijn  hier  twee  belangrijke  redenen  voor:  onze  coalitiedeelname  in  de

gemeenteraad, en een verkeerde strategie voor het actievoeren, wat ten koste is gegaan van

het opbouwen van de lokale afdeling en de bredere beweging in Utrecht. 

Gemeenteraad en coalitiedeelname

We moeten als afdeling samen met de gemeenteraadsfractie goed bespreken wat we in Utrecht

kunnen en willen bereiken. Dit gesprek moet beginnen met een grondige evaluatie van onze

coalitiedeelname, die nog steeds moet plaatsvinden. Wij vermoeden dat we voor veel inwoners

een minder hip - of zelfs overbodig - alternatief voor Groenlinks en de PvdA zijn geworden, als

gevolg van de poging onszelf te bewijzen als “serieuze” coalitiepartner. Dat wij dat niet zo zien

maakt niet uit. Dat het zonder ons slechter zou zijn geweest kan zijn, maar het is feitelijk het

verkooppraatje  van GL en  PvdA.  Natuurlijk  hebben  we via  extra  afspraken  dingen  kunnen

regelen ten aanzien van middenhuur, maar 2 jaar later zien we hoe vluchtig dit soort successen

zijn.

In de huidige situatie waarin veel mensen, vooral  jongeren, op zoek naar radicale alternatieven

zijn,  moeten we onze  socialistische  wortels  in  ons  voordeel  gebruiken.  Onze  focus  ligt  op

buitenparlementaire  acties,  maar  die  staan sterker  als  ze  door  gemeenteraadswerk  worden

gesteund. Er zijn mogelijkheden voor interventies op gebied van wonen, cultuur en het OV,

zoals die ook in het verleden met succes door onze fractieleden zijn gedaan. Tegelijk kan het

raadswerk beter worden verbonden met onze acties, en met grotere landelijke thema’s. Onze

mensen in de raad kunnen de rol vervullen van een megafoon voor sociale strijd, door acties en

zelforganisatie in de stad te ondersteunen.
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We moeten ook in het algemeen kritischer zijn, en niet bang zijn voor controverse. In een stad

zoals Utrecht zijn er genoeg voorbeelden van hoe het kapitaal mensen uitbuit en verdeelt. Op

zulke  gebeurtenissen  moeten  we  als  afdeling  inhaken  en  inspelen,  om  het  authentieke

socialistische verhaal te brengen. 

Door acties naar (zelf)organisatie

Momenteel   hebben  we  geen  duidelijke  strategie  ten  aanzien  van  het  aanmoedigen  en

opbouwen van (zelf)organisaties. Daardoor blijven we als afdeling slecht geworteld. Ondanks

meerdere scholingen en honderden uren kloppen lukt het ons zelden om op zichzelf staande

organisaties op te bouwen. 

In het verleden hebben we heel vaak nieuwe, eigen  (“grassroots”) organisaties opgezet, terwijl

we om bestaande organisaties heen werkten. Het lijkt ons tijd voor een andere strategie, gericht

op  het  opbouwen  van  bestaande  organisaties,  met  als  doel  deze  duidelijk  socialistisch  te

maken. We kunnen kiezen voor het opbouwen van huurdersorganisaties verbonden aan de

Woonbond. Voor het opbouwen van de vakbeweging,  binnen FNV Lokaal,  door sectoren bij

elkaar te brengen en solidariteit te organiseren. Door actief te zijn binnen de milieubeweging,

door Fridays for Future te organiseren. En door binnen al deze sociale bewegingen er actief

maar geduldig aan te werken om socialistische eisen en analyses naar voren te brengen. Zo

wortelen we het socialisme in Utrecht, en bouwen we ondertussen een geduchte oppositie op.

Ook de acties die we voeren moeten in het teken staan van het versterken van de organisatie

op langere termijn.  Zoals we dat al  in de afgelopen jaren probeerden te doen, moeten alle

activiteiten  -  kloppen,  bellen,  flyeren,  prikacties  -  duidelijk  politiek  gemotiveerd  zijn,  en  tot

socialistische organisatie leiden.  Alleen een goed georganiseerde (en geschoolde,  waarover

hieronder  meer)  arbeidersklasse kan te zijner  tijd  de basis  van sociale  verandering en een

socialistische samenleving vormen. Dus is ons doel altijd om mensen bewust te maken van hun

eigen kracht: van de kracht van georganiseerde tegenmacht. Recente voorbeelden hiervan zijn

de  verkeersveiligheidsactie  in  Overvecht,  de  scholierenprotesten  voor  het  klimaat,  de

pensioenstakingen  bij  het  Openbaar  Vervoer.  Maar  we  moeten  meer  van  zulke

actiemogelijkheden identificeren, en in de gaten houden welke onderwerpen onder Utrechters

leven, die machtstegenstellingen in onze maatschappij duidelijk maken. Hierbij is het praktisch

als die onderwerpen samenvallen met acties van andere afdelingen, of landelijke campagnes,

vooral in de politiek vruchtbare verkiezingstijd. Maar het opbouwen van duurzame organisaties

moet altijd de prioriteit hebben over kleinere acties die misschien aantrekkelijk voor de pers zijn,

maar op de lange termijn weinig bijdragen aan de afdeling.

Los daarvan moet het ook gewoon leuk zijn om actief te zijn voor de Socialistische Partij, en in

de socialistische beweging in het algemeen. Wij halen bijvoorbeeld inspiratie uit een initiatief als

de Kameraadschappij, die natuurwandelingen en culturele activiteiten onder (jonge) socialisten

organiseert.  Socialistische  organisaties  kunnen  namelijk  ook  sportieve,  culturele  en  sociale

activiteiten  organiseren,  om een  levend  alternatief  op  de  geïndividualiseerde  kapitalistische

samenleving te bieden.  

Democratisering van de afdeling en de partij
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Het gebrek aan transparantie, democratische structuren en discussiecultuur zijn op dit moment

het  grootste problemen binnen de partij,  die ook onze afdelingsactiviteiten beïnvloeden.  We

kunnen in onze eigen afdeling  beginnen om slechte gewoontes  te bestrijden en het  goede

voorbeeld te geven. Daarvoor hebben we een meer open bestuur en actieve, goed voorbereide

leden nodig. 

Transparantie en democratie

De afdelingsvoorzitter vertegenwoordigt de afdeling binnen het landelijke orgaan van de partij,

de partijraad. Op dit moment kunnen andere Utrechtse leden de voorzitter niet goed steunen in

de  voorbereiding  daarvan:  de  agenda's  zijn  vaag  en  het  is  onduidelijk  wat  de  voorzitters

inbrengen. Ook kunnen we de partijraden zelf niet volgen, terwijl journalisten wel welkom zijn. 

Dit vinden we belangrijk omdat van ons wordt verwacht dat we de campagnes uitvoeren die

door de landelijke partij zijn bedacht. Maar de argumenten voor sommige van die campagnes,

bijvoorbeeld de lonencampagne die losstond van Voor14, blijft onduidelijk. Vaak voelt het alsof

het idee achter een campagne vooral is om een bepaald onderwerp in de Tweede Kamer te

ondersteunen,  in  plaats  van  mensen  op  een  effectieve  manier  actief  en  klassenbewust  te

maken.  We  zijn  voor  meer  open  discussie  over  landelijke  campagnes,  met  inbreng  van

afdelingen.

Discussiecultuur versterken

Daarnaast  is  het  ook  nodig  dat  de structuren van de partij  democratischer  worden.  Op dit

moment is contact tussen gewone leden van verschillende afdelingen via officiële kanalen bijna

compleet afwezig. Daarom wordt de discussie binnen de partij apolitiek. Mensen die de lijn van

de partijtop niet steunen voelen zich gedwongen om zich te organiseren in groepen, wat dan

weer als ongewenst wordt bestempeld. Om dit te doorbreken moeten we, ten eerste, vaker over

socialisme  als  een  doel  (in  plaats  van  als  een  vage  inspiratie)  spreken,  met  politieke

consequenties, Ten tweede moeten we zowel in de afdeling als bij landelijke bijeenkomsten de

discussiecultuur versterken. 

Het gebrek aan discussie op landelijk niveau heeft ook lokaal een verlammend effect. Het wordt

gauw “niet lullen, niet poetsen”. Onderdeel hiervan is de gewoonte om bestuursvergaderingen

niet  voor te bereiden,  waardoor  mensen pas tijdens het  afdelingsbestuursoverleg nadenken

over wat we willen gaan doen. Deze afkeer van discussie moeten we doorbreken. Discussies

over landelijke en internationale ontwikkelingen, discussies over (delen van) ons programma,

discussies over een artikel of hoofdstuk van een boek dat leden samen gelezen hebben. 

Niet iedereen hoeft mee te doen aan elke discussie (zo komen vijf leden met een gezamenlijke

discussie van een uurtje over  over gemeentebelastingen of Openbaar Vervoer al best een

eind). Niet alles hoeft direct een praktische invulling te hebben en tot slot hoeft niet altijd overal

een bestuurslid bij te zijn. Maar mensen worden geen lid van een politieke partij om het nooit

over politiek te hebben.

Arnout Hoekstra

Arnout Hoekstra



Hoogstwaarschijnlijk zullen er hierdoor meningsverschillen aan het licht komen. Dat is niet erg.

Het is juist goed, want die verschillen bestaan ook nu al. Juist door met elkaar in discussie te

gaan ontstaat een kans tot homogenisering van de meningen en eenheid in verscheidenheid.

Discussiëren heeft een scholend en enthousiasmerend effect, en kan ook een activerend effect

hebben.  En  mensen  die  op  het  pand  samenkomen  voor  een  discussie  kunnen  uitstekend

gevraagd worden om ook praktisch klusjes (samen) op te pakken.

Het bestuur en de leden

De bestuursleden zijn gekozen op basis van een duidelijk programma, waarin hun politieke en

organisatorische doelen worden beschreven. De voornaamste taken van het bestuur zijn de

mobilisatie en scholing van leden, verbinding bieden tussen de leden en de partij en een goede

sfeer voor discussie en activisme scheppen. 

Samen met de gemeenteraadsfractie bepaald het bestuur de politieke koers van de afdeling.

Dat gebeurt in samenspraak met de leden bij ALVs en andere bijeenkomsten. Het bestuur kan

de effectiviteit van die bijeenkomsten vergroten door, onder andere, de discussie bij de ALVs

beter  te  voorbereiden,  door  deadlines  te  hanteren voor  het  insturen van inbreng,  zodat  de

aanwezigen de inbreng van andere leden al een paar dagen van te voren kunnen lezen (en niet

pas op de ALV zelf, zoals nu het geval is). 

Daarnaast gaan we door met het organiseren van reguliere bijeenkomsten, zoals de SP Cafés

en actiebijeenkomsten, zodra dit weer mogelijk is. En we staan open voor initiatieven van onze

leden: we moedigen ze aan om zelf bijeenkomsten en acties te bedenken en organiseren. 

Scholing

Leden kunnen zich ontwikkelen door scholing, wat voor ieder lid een recht zou moeten zijn.

Scholing emancipeert, en versterkt de partijdemocratie, omdat het de leden wapent met kennis

en kunde om de politieke leiders van onze klasse te worden, en kritisch te kunnen reageren op

suggesties en voorstellen. Daarom zetten we als bestuur in op politieke scholing. Onderdeel

hiervan is goede discussie. Als zodanig zetten we geen mensen neer die ‘vertellen hoe het zit’,

maar gaan we voor actieve scholing, waarbij mensen worden aangezet tot kritisch denken, door

met elkaar in discussie te gaan.

Door scholingen kunnen we leren over de geschiedenis van de partij, de arbeidersbeweging en

andere sociale bewegingen. Ook voor de basisideeën van het socialistische gedachtegoed, met

daarin een belangrijke rol voor marxisme, organiseren we scholingen/discussiebijeenkomsten.

Aandacht voor Utrechtse ontwikkelingen door de jaren heen mogen hierin zeker niet ontbreken.

Utrecht is ons eerste strijdgebied.

ROOD speelt een belangrijke rol bij het motiveren van onze jongste leden. Door zelf met politiek

bezig te zijn, zelf scholing en actie organiseren, leiden ze zichzelf op tot goede socialisten. We

willen daarnaast wel dat leden van de ROOD groep betrokken zijn bij andere activiteiten van de

afdeling, zodat ze makkelijk naar de “volwassen” partij kunnen doorstromen.



Tot slot
We staan  de komende periode  voor  een  zware  taak.  Door  middel  van  kritische  discussie,

politieke  scholing  en  het  geduldig  opbouwen  van  acties  in  verbintenis  met  de

arbeidersbeweging en sociale bewegingen gaan wij van de SP Utrecht weer een bruisende,

enthousiaste afdeling maken. 

Was getekend,

Ankie Petersen (kandidaat voorzitter)

Gus Ootjers (kandidaat organisecretaris)

Michel Eggermont (kandidaat algemeen bestuurslid)

Agata Troost (kandidaat algemeen bestuurslid)

Janne van den Bosch (kandidaat algemeen bestuurslid)

Robin de Rooij (kandidaat algemeen bestuurslid)

Julia van der Burg (kandidaat algemeen bestuurslid) 



Verslag en verklaring eerste bijeenkomst & uitnodiging voor 8 november 

Beste kameraden, 

26 september was de eerste bijeenkomst van MF. Daarbij waren bijna 60
mensen aanwezig die gediscussieerd hebben over een voorstelverklaring en
moties om richting te geven aan MF. Deelnemers hebben eerder al een mail
gehad met verslag en notulen. Hieronder deze documenten nog eens
toegevoegd, alsook een geamendeerde versie van de voorstel verklaring en
moties. 

De volgende bijeenkomst, op 8 november, zal een uitvoerend comité
aanstellen (zie de notulen en verklaring), alsook een gelegenheid bieden voor
het uitwisselen van, en open discussie over, mogelijke amendementen en
moties op het SP verkiezingsprogramma.

Mocht je je kandidaat willen stellen voor het uitvoerend comité, stuur dan
uiterlijk 3 november een e-mail met een motivatie om aan de deelnemers
voor te leggen. 

Om het nog eens helder te stellen, volgens de aangenomen verklaring bevatten
de taken van het uitvoerend comité: 

'Het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van conferenties en andere
bijeenkomsten. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
besluiten van de conferentie. Dat wil zeggen, het organiseren van campagnes
en het onderhouden van een social media netwerk en website namens het
Marxistisch Forum'

Daarnaast is het comité ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de
deelnemers. Dat wil zeggen, controleren dat deelnemers wel daadwerkelijk
betrokken zijn bij de SP. 

Tevens verzoek ik iedereen om amendementen en moties op het SP
programma ook uiterlijk 3 november door te sturen, zodat die tijdig onder alle
deelnemers gecirculeerd kunnen worden. 

Kameraadschappelijk,

Richard Hoogstraten

Links met documenten:
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/e37fbf71-682c-
489c-ba02-1534701807ab/MF_conferentie_notulen_26_09_2020.pdf

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/ad244829-d1a9-
40cc-a850-
fb8990541f9b/Verslag_van_de_Eerste_Bijeenkomst_van_het_Marxistisch_For
um.pdf

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/5d4d0d1d-a0e2-
4cdd-907b-f4dfe2ec774e/Aangenomen_MF_verklaring_en_moties_.pdf
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O N Z E  O P R O E P

Op woensdag 28 oktober kwam het bericht dat er vijf kritische leden geroyeerd zijn
uit de SP op basis van vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of
Marxistisch Forum. Dergelijke maatregelen zijn symptomatisch voor een bredere
strategie van bureaucratische verstikking van kritische geluiden binnen de partij
door het partijbestuur. Deze heksenjacht moet gestopt worden. 

Aan de huidige situatie in de SP zijn een aantal relevante gebeurtenissen vooraf gegaan
Zondag 28 juni vond de eerste ROOD ALV van 2020 plaats. Op deze ledenvergadering
zijn diverse moties aangenomen, waaronder moties over het openbaar uitspreken
tegen regeringsdeelname van de SP, het inzien van de bestuursnotulen en voor een
bestuursbeurs voor het ROOD-bestuur.  

Dit leidde tot een schandalige reactie vanuit het partijbestuur. Ze dreigden met het
offline halen van de ROOD-website en het bevriezen van de bankrekening van ROOD
als er ook maar iets gebeurde waar zij het zelf niet mee eens waren. Dit ondanks  het
feit dat de moties democratisch aangenomen waren door de leden.

Jammer genoeg bleef het hier niet bij. Voor de ALV werd er door Communistisch
Platform een stemadvies uitgebracht via hun nieuwsbrief. Als reactie op de discussie
binnen ROOD bestempelde het partijbestuur deze groep als politieke partij en
vermeldde dit ook in een mail die enkel naar personeelsleden werd gestuurd. Hierin
werd gesteld dat leden van Communistisch Platform zouden moeten kiezen tussen hun
lidmaatschap van Communistisch Platform en van de SP.

Dit is onderdeel van een proces dat al langer gaande is. In diverse afdelingen worden er
al maanden lang kritische leden onder druk gezet. Bij gebrek aan resultaten van deze
tactiek, wordt nu  iedere sympathie voor een verdere democratisering van de partij al
gauw bestempeld als een lidmaatschap van Communistisch Platform.

Op 27 oktober zijn er daadwerkelijk vijf royementen gevallen. Dit betreft
afdelingsbestuursleden, (oud)voorzitters van afdelingen, en een kandidaat-
bestuurslid voor ROOD. Zonder een waarschuwing of een gesprek met het
partijbestuur zijn zij geroyeerd op basis van vermeend lidmaatschap van
Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum. Nergens werd hen ‘de keuze
gesteld’  tussen SP en Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum, en ook
hebben zij geen bewijs gezien van hun lidmaatschap van deze organisaties. Het is tijd
voor ons om hier niet langer stil over te blijven. Wij vinden deze ontwikkeling in de
partij zorgwekkend en dat dit geen plaats zou moeten hebben in een Socialistische
Partij. 

Communistisch Platform en Marxistisch Forum zijn expliciet geen partijen, maar
streven naar wijzigingen binnen de SP, dit geven zij zelf ook aan op hun websites.
Daarnaast is de ledenlijst of lijst van sympathisanten van Communistisch Platform
noch van Marxistisch Forum niet openbaar dus de basis waarop iemand wordt
aangemerkt als lid van Communistisch Platform blijft in het ongewisse. De insteek van
het partijbestuur lijkt duidelijk: een heksenjacht op georganiseerde ideeën waar zij het
niet mee eens zijn. Als de leden van Communistisch Platform immers niet bekend zijn
dan is hetgeen wat zij weg willen hebben ideeën die aan de eigen macht toornen. 

Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In het proces rond het vaststellen van het
Europese verkiezingsprogramma wist een groep leden, ‘de Groep’, zich te organiseren
rond een migratiestandpunt dat afweek van wat het partijbestuur voor ogen had. Ook
deze groep is op verschillende manieren gehinderd en onder druk gezet in het
daadwerkelijk partijbreed voeren van de discussie. Daarnaast zijn eerdere linkse
groepen binnen de partij gedwongen om de keuze te maken tussen de SP en hun eigen
groep.

In plaats van via democratische wegen meningsverschillen te beslechten is ervoor
gekozen om via bureaucratische wegen ideeën de partij uit te werken middels een
heksenjacht. Organisaties die duidelijk geen partij zijn toch als zodanig bestempelen
kan enkel beschreven worden als willekeur en een bureaucratische truc om kritische
leden de partij uit te werken. 

Dit betekent dat elk kritisch lid in de partij slachtoffer kan worden van deze
heksenjacht. Elk overleg, elk programma, elk manifest waar het partijbestuur niet
achter staat kan als partij worden aangemerkt.

Onderdeel zijn van een kritische groep leden zou geen misdaad moeten zijn. In feite
versterkt dit de open uitwisseling van ideeën. Door vrij groepen te mogen vormen
ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij.
Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden door publicatierecht te
geven aan al deze groepen. Alleen zo kunnen leden daadwerkelijk bijdragen aan het
vormen van de politiek van de partij. De huidige situatie kenmerkt zich door een
verhulde bureaucratie die al de politieke beslissingen neemt en deze situatie in stand
houdt door iedere vorm van georganiseerde inhoudelijke kritiek te verbieden of tegen
te werken.

Wij eisen een einde aan deze gang van zaken. Een partij waarin open, kritische
discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale
verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen dus iedereen op
om binnen de partij de strijd te voeren voor de onderstaande punten en deze oproep te
ondertekenen en te verspreiden onder andere leden en afdelingen:

Het besluit om Communistisch Platform en Marxistisch Forum te bestempelen als
partij dient ongedaan gemaakt te worden.
Leden die de partij hebben moeten verlaten of zijn geroyeerd wegens kritische
meningen moeten hun lidmaatschap terug krijgen, inclusief eventuele verkozen
posities die zij hadden binnen afdelingen of de partij. 
Leden die op basis van bovenstaand besluit voor de keuze worden gesteld tussen
Communistisch Platform of Marxistisch Forum en de SP mogen lid blijven van de SP. 
Het recht op het vormen van georganiseerde facties en tendensen moet worden
opgenomen in de statuten. Het recht om je te organiseren op basis van ideeën is een
voorwaarde voor gezonde discussie. Juist door openheid in de verscheidenheid kan
eenheid gewaarborgd worden. 

Ben je zelf geroyeerd of op andere wijze slachtoffer van de heksenjacht? Neem contact
met ons op via het contactformulier!

Onderteken de oproep

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

Al 643 mensen steunen de oproep!

Naam *

Email *

Woonplaats/afdeling

Bericht (optioneel)

Ik wil op de hoogte blijven per mail

Onderteken de oproep

 SP TEGEN DE HEKSENJACHT
Voor een transparante en democratische partij voor álle leden!

     Onze oproep Updates Ken je rechten Mail het PB Moties Contact

Arnout Hoekstra





View this email in your browser

Beste <<First Name>>,

Op woensdag 28 oktober heeft Communistisch Platform het bericht
gekregen dat er vijf kritische leden geroyeerd zijn uit de SP op basis van
vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch
Forum. Deze politieke heksenjacht moet gestopt worden. Het is tijd voor
ons om hier niet langer stil over te blijven. Wij vinden deze ontwikkeling in
de partij zorgwekkend en dat dit geen plaats zou moeten hebben in een
Socialistische Partij. Wij roepen alle kameraden op zich hiertegen te
verzetten. 
 

Wat te doen?
SP tegen de heksenjacht
Wij roepen alle SP’ers op zich te
verzetten tegen de politieke
heksenjacht in de partij. Dit kunnen
zij doen door de ‘SP tegen de
heksenjacht’ oproep te
ondertekenen, en de strijd binnen de
partij en de afdelingen te voeren
tegen de heksenjacht. 

Lees meer

Subscribe Past Issues



Teken de oproep

Marxistisch Forum
Het is nu meer dan ooit nodig om
ons als linkerzijde in de partij te
organiseren. Recent namen wij het
initiatief hiertoe met Marxistisch
Forum. Hier zijn al 230
aanmeldingen voor, en de eerste
bijeenkomst werd druk bezocht door
60 mensen! De volgende
bijeenkomst zal plaatsvinden op 8
november.
Sluit je aan

Steun het herfstoffensief
In tijden van bureaucratische
aanvallen tegen de linkerzijde is het
van cruciaal belang om reserves op
te bouwen. Wij beschikken niet over
honderdduizenden euro's zoals het
SP partijbestuur. Om ons werk te
kunnen voortzetten, en ons en
anderen te kunnen verdedigen tegen
deze aanvallen kunnen wij dus alle
hulp gebruiken.



Steun ons
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Beste kameraden,

Ten eerste willen wij jullie nogmaals uitnodigen voor de tweede bijeenkomst
van het Marxistisch Forum. Deze zal aanstaande zondag plaatsvinden (8
november) en zal beginnen om 11:00. Wij proberen om uiterlijk 16:00 weer
klaar te zijn. Hierna kun je uiteraard net als de vorige keer nog napraten met
andere kameraden. We zullen weer via ZOOM samenkomen, hier kun je je
voor registeren via onderstaande link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3BTrIVT7Qx6fb7YJfcXkRA

Let op! Als je je niet registreert, kan je niet deelnemen aan de bijeenkomst.

Dit keer regelen we achteraf ook een automatische enquête zodat we goed
kunnen evalueren hoe iedereen de bijeenkomst heeft ervaren. We hebben
gemerkt dat de evaluatie via mail niet goed werkte omdat weinig mensen deze
hebben ingevuld. Komende bijeenkomst zullen wij zoals afgesproken ook een
uitvoerend comité kiezen, dit comité kan dan meteen aan de slag met de
uitkomsten van de enquête.

Voor het uitvoerend comité zijn aanmeldingen gekomen van Michel uit Utrecht,
Jeroen uit Utrecht, Senad uit Rotterdam, en Emil uit Sittard-Geleen. Hun
motivering voor de aanmelding heb ik hieronder bijgevoegd. 

Om het nog eens helder te stellen, volgens de aangenomen verklaring bevatten
de taken van het uitvoerend comité: 

'Het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van conferenties en andere
bijeenkomsten. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
besluiten van de conferentie. Dat wil zeggen, het organiseren van campagnes
en het onderhouden van een social media netwerk en website namens het
Marxistisch Forum'

Verder vind je bijgevoegd een aantal amendementen en moties voor het SP-
programma. Bereidt je goed voor op de discussie van zondag, dan kunnen we
er een productieve dag van maken. Mocht je later toch nog een amendement
hebben om te bespreken, stuur die dan vooral alsnog in. Ook op de
vergadering kun je nog dingen agenderen natuurlijk. 

Verder hebben wij helaas ook nog ander nieuws. Zoals op de vorige
bijeenkomst besproken is, had het partijbestuur besloten dat Communistisch
Platform een politieke partij zou zijn. Nu kwam afgelopen woensdag bij vijf
kameraden plotseling een royementsbrief in de brievenbus vallen. In deze brief
staat vermeld dat zij geroyeerd worden omdat zij lid zouden zijn van het
Communistisch Platform en/of van het Marxistisch Forum, en op grond daarvan
geen lid meer kunnen zijn van de partij. Hierin staat ook dat zowel Marxistisch
Forum als Communistisch Platform aangemerkt zijn als politieke partij door het
partijbestuur. 

Communistisch Platform en Marxistisch Forum zijn zoals jullie weten expliciet
geen partij, maar streven naar wijzigingen binnen de SP. Daarnaast is de
ledenlijst of lijst van sympathisanten van Communistisch Platform noch van
Marxistisch Forum niet openbaar dus de basis waarop iemand wordt
aangemerkt als lid van Communistisch Platform blijft in het ongewisse. De
insteek van het partijbestuur lijkt duidelijk: een heksenjacht op georganiseerde
ideeën waar zij het niet mee eens zijn. Dit kan dus eenieder treffen die zich
organiseert. 

Het is nu van belang dat wij samen in actie komen tegen deze
ondemocratische praktijken. Hierom is er in samenspraak met de geroyeerden
een oproep geschreven die jullie allemaal kunnen ondertekenen en verspreiden
in jullie afdeling. Verder zullen we dit uiteraard bespreken op de bijeenkomst
van zondag en zullen wij proberen jullie zo goed als mogelijk te informeren. Als
jij ideeën hebt over hoe we deze jacht op ideeën tegen kunnen gaan, ben je
natuurlijk ook vrij die in te sturen.

Voor de oproep en actuele informatie zie: https://sptegendeheksenjacht.nl/

Het zijn vreemde tijden en we zullen onze kameraden extra nodig hebben. Let
goed op elkaar en tot zondag!

Kameraadschappelijk,

Richard Hoogstraten

Moties en brieven: 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/b50dab65-a395-
471a-9cf1-a76940959b5c/Tweede_bijeenkomst_amendementen_.pdf
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/05dcca83-9c56-
4af9-a2ee-a8d17a3a63a0/Samen_is_Beter.pdf
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/d91aedcf-cce1-
427a-80d4-0ea64c1418e4/Aanmeldingsbrief_UC_Michel.pdf
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/d922b9dc-856f-
419a-b5d8-4dd0741dee5d/Aanmeldingsbrief_UC_Emil.pdf 
https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/files/12a0679c-7043-
4489-9cac-abefd8e5a44f/Mijn_motivatie_MF_comite__Senad.pdf
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De arbeidersklasse heeft vanwege haar eigen behoeften ook belang bij eenheid. De 
geschiedenis wijst uit dat socialisme op nationale schaal geen kans tot slagen kent. Een 
project op Europese schaal is het absolute minimum dat nodig is om te bouwen aan een 
positief alternatief van het kapitalisme. Een politieke machtsovername van de 
arbeidersklasse op minimaal Europese schaal is niet alleen gewenst, het is nodig. 
Socialisten kijken echter verder dan de grenzen van Fort Europa, een Europese 
Democratische republiek zal slechts de springplank zijn van de wereldwijde transformatie 
richting het socialisme. Daarom is de SP kritisch op de EU, maar pleiten wij niet voor 
uittreding. In plaats daarvan strijden wij juist voor een forse uitbreiding van de democratische 
rechten binnen de huidige EU. Dit alles met het doel om de arbeidersklasse te versterken als 
klasse voor zich en voor te bereiden op de politieke machtsovername op Europese schaal. 
 

Tegen alle imperialistische militaire interventies,de VN, de NAVO en het militair 
industrieel complex. 

Vervang: De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan willen we 
een nieuwe internationale veiligheidsstructuur onder leiding van de Verenigde Naties. De 
NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht. We willen geen 
nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet 
uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak.  
 
Door: De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan keren we ons 
tegen iedere vorm van imperialistische interventies, ook degene die plaatsvinden onder de 
dekmantel van een VN-mandaat. De NAVO is al haar gehele geschiedenis werktuig van de 
agressieve imperialistische interventie macht de Verenigde Staten. Daarom pleiten wij voor 
een complete ontmanteling van de NAVO, te beginnen met het onmiddellijke uittreden van 
Nederland. We stoppen met zinloze wapeninvesteringen die enkel het militair-industrieel 
complex spekken en steken deze middelen in plaats daarvan in het algemeen belang van de 
arbeidersklasse. 
 
Vervang: We hervormen de krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die 
ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. 
Ons land levert geen wapens meer aan landen waar de mensenrechten worden 
geschonden. We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens. Alle 
bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we weer terug. 
 
Door: We hervormen de krijgsmacht, in plaats van een gespecialiseerde macht onder 
volledige staatscontrole democratiseren we deze door het herinvoeren van de dienstplicht. 
Deze krijgsmacht moet alleen handelen naar het algemeen belang van de arbeidersklasse, 
imperialistische interventies met de dekmantel van een VN-mandaat verwerpen wij. Voor 
een complete ontmanteling van het industrieel-militair complex, nooit meer winst boven 
mensenlevens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied 
sturen we weer terug. 



Voor vrije migratie en open grenzen 

Vervang: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van 
werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat in ons land banen tegen lage lonen 
worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit reguleren we de arbeidsmarkt, 
door het invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen. Arbeidsmigranten worden beschermd 
tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die hun huisbaas is. 
 
Door:  Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers 
gaan we tegen. Migrantenarbeiders die langer dan 6 maanden in het land verblijven krijgen 
het recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten. Grenscontroles 
alleen onder controle van de vakbeweging en enkel om stakingsbreken en uitbuiting te 
voorkomen. Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te 
staan dat die hun huisbaas is. 
 
Vervang: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, 
ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom mensen vluchten pakken we aan, onder 
meer door te stoppen met oneerlijke handel. In lijn met het Vluchtelingenverdrag houden we 
vast aan het verschil tussen vluchtelingen en migranten. We bieden hulp overal waar dat 
nodig is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen, in de regio en in ons land. 
Mensen die niet veilig in de regio terecht kunnen verdelen we over de EU-lidstaten.  
 
Door: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, 
ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom mensen vluchten pakken we aan, onder 
meer door te stoppen met oneerlijke handel. Het gekunstelde verschil tussen migranten en 
vluchtelingen laten we los, voor vrije migratie van iedereen binnen en buiten de EU, wij zijn 
tegen Fort Europa. We bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed 
worden opgevangen waar zij opgevangen willen worden, in de regio en in Europa. 
 
Vervang: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat 
arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) 
werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. 
We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens 
de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen. 
 
Door: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten 
worden uitgebuit reguleren we uitzendbureaus en bieden we arbeidsmigranten na 6 
maanden volledige burgerschapsrechten met alle bijbehorende rechten aan. De positie van 
de vakbeweging proberen we te versterken onder migrantenarbeiders door hen actief te 
organiseren voor de vakbeweging. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever 
en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle 
werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we 
vervolgen. 
 





Algemene Ledenvergaderingen

Amendementen en moties

Kameraden, 

Op zondag 8 november j.l. zijn we voor de tweede keer bij elkaar gekomen om
het onder meer te hebben over het SP verkiezingsprogramma. Een
uitgebreider verslag volgt nog, maar aangezien vanaf vandaag de ALV's weer
beginnen in de afdelingen willen we je op de hoogte brengen van wat we als
MF samen hebben besloten, zodat jullie deze kunnen inbrengen op je lokale
ALV.

Alle aangenomen amendementen en motie zijn terug te vinden op onze
website. Klik op de knop hieronder om deze te openen.

Op onze bijeenkomst is ook een actuele motie aangenomen over de
royementen de afgelopen weken. Deze motie zullen we vrijdag 13 november
als een nieuwsartikel op onze website plaatsen.

We wensen iedereen veel succes toe met de ALV's in de komende anderhalve
week! Heb je vragen? Schroom niet om even contact op te nemen!

Na de ALV's zal de programmacommissie haar nota van wijzigingen op 4
december publiceren. Marxistisch Forum organiseert daarom op zondag 6
december een bijeenkomst om onderling de inbreng van verschillende sprekers
op het congres op elkaar af te stemmen. De uitnodiging en de exacte agenda
volgt later, maar prik hem alvast in je agenda!
Kameraadschappelijk,

Emil Jacobs
Namens het Uitvoerend Comité van het Marxistisch Forum
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Deze pagina is gewijd aan de amendementen die we als Marxistisch Forum voorstellen voor het 2e
concept van het SP verkiezingsprogramma. Het concept kun je downloaden op SPnet. We hebben ook een
pdf gemaakt waarin de verschillen duidelijk worden tussen het eerste en tweede concept, deze kun je hier
downloaden. Deze amendementen en motie zijn aangenomen op de tweede bijeenkomst van Marxistisch
Forum op 8 november 2020 en zijn ons advies aan de algemene ledenvergaderingen die lokaal lopen van
11 november tot en met 21 november.

Pagina 10, regel 19:  

Van: We willen een gekozen staatshoofd. Tot die tijd is een monarchie in een democratie alleen houdbaar als het staatshoofd geen

politieke invloed heeft, maar ceremonieel is. Ook de leden van het Koninklijk Huis betalen voortaan zélf hun privékosten en belasting

over inkomen en vermogens. Een Koningshuis kost geld, maar het persoonlijke inkomen van de Koning hoeft niet hoger te zijn dan dat

van de premier.

Naar: De monarchie is een verouderd instituut en geheel in strijd met democratische waarden. Daarom streven wij naar het zo spoedig

mogelijk invoeren van een democratische republiek.

Toelichting:  

De strijd tegen de monarchie is een belangrijke socialistische eis. Hierbij moeten wij juist niet vervallen in compromissen (minder loon

voor de koning) of deze eis op de lange baan schuiven. We moeten juist duidelijk zijn in dat wij zo snel mogelijk een republiek willen

realiseren en de meerderheid van de bevolking daarvan willen overtuigen. Dat kan alleen met een sterke stellingname. 

 

Pagina 10, extra punt:

De Eerste Kamer is een ondemocratische rem op de democratie bedoeld om de volkswil af te remmen en het parlement te verzwakken.

Daarom schaffen wij deze zo snel mogelijk af en realiseren we in Nederland een één-kamer systeem. 

 

Pagina 11, nieuw eerste punt:

Als socialisten streven we op termijn naar een gesocialiseerde economie onder democratische planning. Om hier een begin aan te

maken nationaliseren we alle nutsbedrijven en sectoren als de zorg en het onderwijs. Ook breiden we publiek bezit uit naar cruciale

sectoren zoals de farmaceutische industrie, het internetnetwerk en huisvesting. Al deze staatsbedrijven komen zo veel mogelijk onder

democratische controle van de mensen die er werken en er bij betrokken zijn (consumenten, gemeenschappen etc.).  

 

Pagina 11, regel 17:

Van: Zonder de werkenden is er geen winst. Niet alleen de bestuurders en de aandeelhouders, maar ook alle medewerkers krijgen

voortaan het recht op een deel van de winst. Zo profiteren ook de werknemers op het moment dat dividend wordt uitgekeerd aan de

aandeelhouders. Werknemers zullen als collectief profiteren van dividenduitkeringen, bovenop hun reguliere salaris. De minimale

hoogte van de winstdeling leggen we vast in een wet.

Naar: Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving kan niet alleen leunen op het gewicht van een

politieke partij alleen. De Socialistische Partij streeft naar de bredere organisatie van de arbeidersklasse en de integratie van

socialistische ideeën met bestaande bewegingen. Daarom moeten socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen de vakbeweging

en andere sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als strijdorganen voor de arbeidersklasse als ze transparant en

democratisch georganiseerd zijn.  

 

Pagina 15, regel 24:

Van: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen in deze periode het minimumloon tot

14 euro per uur.

Naar: Wij verlagen de lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen en verhogen het minimumloon onmiddellijk tot 14

euro per uur.

Toelichting:  

Werkende armen kunnen niet wachten op het jaar 2025 of 2028 om een redelijk loon te krijgen. Het is daarom van groot belang dat wij

zo snel mogelijk een hoger minimumloon realiseren in plaats van de intrede hiervan open te laten voor interpretatie.  

 

Pagina 16, regel 13:

Van: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat in ons

land banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit reguleren we de arbeidsmarkt, door het

invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen. Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die

hun huisbaas is.

Naar: Mensen die gelijk werk doen hebben ook gelijke rechten. Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Migrantenarbeiders die

langer dan 6 maanden in het land verblijven krijgen het recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten.

Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging en enkel om stakingsbreken en uitbuiting te voorkomen. Arbeidsmigranten

worden beschermd tegen hun baas door niet langer toe te staan dat die hun huisbaas is.

 

Pagina 16, extra punt:

Mensen die momenteel geen of beperkt arbeid kunnen leveren door ziekte of handicap of enkel op een beperkte manier, door

bijvoorbeeld werk op een sociale werkplaats, werken naar maximaal vermogen. Zij verdienen dan ook minimaal een inkomen te

ontvangen ter hoogte van het minimumloon. 

 

Pagina 18, regel 19:

Van: In een nationaal historisch museum laten we zien hoe onze vrije democratische samenleving is ontstaan en welke strijd mensen

hiervoor hebben geleverd. Wat de waarde is van de rechtstaat en hoe belangrijk onze sociale verzorgingsstaat is. Alle rijksmusea

maken we gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis. Subsidies voor kunst en cultuur komen nu vooral

terecht in de Randstad. Wij willen een betere spreiding van de cultuursubsidies over het land.

Naar: In een museum van de sociale strijd laten we de geschiedenis zien van de klassenstrijd. De strijd voor stemrecht,

vrouwenrechten, arbeidersverworvenheden en dekolonisatie krijgen hierin een prominente plek. Verder maken we alle rijksmusea

gratis toegankelijk. De regionale musea worden één dag per week gratis.

Toelichting:  

De huidige interpretatie laat te veel ruimte voor nationalistische interpretaties die meer op één lijn liggen met de wensen van de VVD

en het CDA voor een patriottisch museum. Als socialisten verwerpen wij nationalisme en streven wij ernaar om mensen klassenbewust

te maken. Dat doen wij een stuk beter met een museum gericht op sociale strijd.  

 

Pagina 24, regel 4:  

Van: Stads- en streekvervoer maken we gratis voor ouderen (65-plus) en jongeren (12-min).

Naar: Stads- en streekvervoer maken we gratis.

 

Pagina 24, regel 20:

Van: We bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij

willen we meer ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder water stofgas. We bestrijden de wegwerpeconomie. Bedrijven

maken helaas vaak producten met een korte levensduur. Met regels en heffingen dwingen we af dat producten langer meegaan en veel

schoner worden gemaakt.

Naar: We zorgen ervoor dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is. Daarmee houden we ons aan de doelen zoals die gesteld zijn in het

Parijsakkoord en het vonnis van de Hoge Raad in de Urgendazaak. We richten ons op een eerlijke energietransitie voor arbeiders in de

fossiele sector, waarbij we samen met vakbonden werken aan omscholing en compensatie. Met de energietransitie verkleinen we de

inkomensverschillen, in plaats van deze te vergroten.

 

Pagina 24, extra punt:

Voor een land als Nederland is het van belang dat wij ons aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatcrisis, zoals de

stijging van de zeespiegel. Hierbij gaan we uit van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

Pagina 24, extra punt:

De invloed van fossiele bedrijven op het onderwijs moet stoppen. We verbieden reclame voor fossiele brandstoffen en weren

vervuilende bedrijven uit het onderwijs. In plaats daarvan zorgen we voor klimaatonderwijs gebaseerd op wetenschappelijk

onderzoek, zodat scholieren goed voorbereid worden op de toekomst.  

 

Pagina 25, regel 11:

Van: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken waarom

mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. In lijn met het Vluchtelingenverdrag houden we

vast aan het verschil tussen vluchtelingen en migranten. We bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden

opgevangen, in de regio en in ons land. Mensen die niet veilig in de regio terecht kunnen verdelen we over de EU-lidstaten.

Naar: Tientallen miljoenen mensen wonen niet meer thuis, vanwege oorlog en armoede, ziekte en natuurrampen. De oorzaken

waarom mensen vluchten pakken we aan, onder meer door te stoppen met oneerlijke handel. Het gekunstelde verschil tussen

migranten en vluchtelingen laten we los, voor vrije migratie van iedereen binnen en buiten de EU, wij zijn tegen Fort Europa. We

bieden hulp overal waar dat nodig is en zorgen dat mensen goed worden opgevangen waar zij opgevangen willen worden, in de regio

en in Europa.

 

Pagina 26, regel 1:

Van: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we

uitzendbureaus en voeren we (tijdelijke) werkvergunningen in. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas.

We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken.

Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

Naar: Uitbuiting van werknemers gaan we tegen. Om te voorkomen dat arbeidsmigranten worden uitgebuit reguleren we

uitzendbureaus en bieden we arbeidsmigranten na 6 maanden volledige burgerschapsrechten met alle bijbehorende rechten aan. De

positie van de vakbeweging proberen we te versterken onder migrantenarbeiders door hen actief te organiseren voor de

vakbeweging. We maken een einde aan de dubbele pet van werkgever en huisbaas. We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de

bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken. Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

 

Pagina 27, regel 4:

Van: Na de Tweede Wereldoorlog wilden landen in Europa meer gaan samenwerken, om de economie op te bouwen en een nieuwe

oorlog te voorkomen. Dit goede project is gekaapt, vanaf het moment dat de Europese Unie de belangen van bedrijven boven die van

burgers stelde en de interne markt belangrijker werd dan de nationale democratie. Daarom willen we een heel ander Europa, een

nieuw Europees Verdrag waarin de landen goede afspraken maken over samenwerking, maar waarbij zij hun eigen democratie en

zelfstandigheid behouden.

Naar: De Europese Unie is een unie van het kapitalisme. Op dit moment is het geen simpel handelsblok meer, maar ook geen

volwaardige staat. De EU zit hierbij vol met tegenstellingen, tussen verschillende kapitalisten en tussen de rijke en armere Europese

staten. Ook kent het een grootschalig democratisch tekort.

Ondanks deze problematiek heeft de arbeidersklasse wel degelijk belang bij meer Europese eenheid. Socialisme in een klein land als

Nederland zal nooit kunnen functioneren. Enkel op een Europees niveau zullen wij een basis hebben die sterk genoeg is om socialisme

te realiseren en de strijd aan te gaan met problematiek als klimaatverandering en ongelijkheid. Een politieke machtsovername van de

arbeidersklasse op Europees niveau is dus niet alleen gewenst, maar bittere noodzaak. Onze strijd en ons politiek project is daarom

Europees. We moeten niet alleen fundamentele kritiek uiten op de Europese Unie, maar vooral ook de strijd voeren in Europa vóór

meer democratische rechten, vóór de bestrijding van sociale problematiek en vóór de rechten van de arbeidersklasse.

 

Pagina 27, regel 47:

Van: De strategie van de permanente oorlog verlaten we. In plaats daarvan willen we een nieuwe inter nationale veiligheidsstructuur

onder leiding van de Verenigde Naties. De NAVO moet niet meer opereren als een agressieve interventiemacht. We willen geen

nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen

geen nieuwe kernwapentaak.

Naar: We hervormen de krijgsmacht, in plaats van een gespecialiseerde macht onder volledige staatscontrole democratiseren we deze

door verkozen officiers en politieke rechten voor soldaten in te voeren naast universele basale training.

Deze krijgsmacht moet alleen handelen naar het algemeen belang van de arbeidersklasse, imperialistische interventies (ook met de

dekmantel van een VN-mandaat) verwerpen wij. Voor een complete ontmanteling van het industrieel-militair complex, nooit meer

winst boven mensenlevens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we weer terug.

 

MOTIE:

De SP zal niet in een coalitie treden als deze geen volwaardig Socialistisch programma kan bewerkstelligen. Syriza in Griekenland heeft

bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute meerderheid in één land niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als

minderheidspartner in een coalitie met de VVD. Door jezelf aan te bieden als betere manager van het kapitalisme dan de rest verlies je

alle geloofwaardigheid als partij die het kapitalisme ooit omver gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij daadwerkelijke

machtsovername en ter uitvoering van een daadwerkelijk socialistisch programma.

Motivatie:

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie.

Waar in 2017 de boot nog werd afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD toen eerder een

marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – wijst alles erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Dit sluit

niet aan op onze principes als Socialisten, en moeten we daarom verwerpen.

 

Amendementen voor het 2e concept verkiezingsprogramma

contact@marxistischforum.nl

Zerif Lite ontwikkeld door ThemeIsle

Onze oproep Nieuws Amendementen Facebook



contact@sptegendeheksenjacht.nl schreef op 2020-11-15 13:14: 
 
Beste afdelingen, 
 
Onze partij is naar aanleiding van de royementen van kritische leden in een diepe crisis 
gestort. Sindsdien regent het vanuit alle hoeken mails over de situatie die is ontstaan, het 
partijbestuur dat haar beslissingen probeert te rechtvaardigen, de geroyeerden zelf die hun 
kant van het verhaal kenbaar maken via SP tegen de heksenjacht, en diverse kritische leden 
die vragen en reacties rondmailen. Wij snappen dat dit nogal een hectische en 
onoverzichtelijke situatie heeft gecreëerd, waar overal en nergens informatie over de 
ontstane situatie te vinden is. 
 
Natuurlijk doen wij onze best om alle relevante informatie overzichtelijk beschikbaar te 
maken op de sptegendeheksenjacht.nl. Tegelijkertijd snappen wij dat er mogelijk alsnog veel 
vragen zijn vanuit de leden. Eerder hebben wij gevraagd om de heksenjacht zoveel mogelijk 
te bespreken in de afdelingen op de ALV’s, waaronder de de moties op 
sptegendeheksenjacht.nl/moties/. In het kader van hoor en wederhoor vinden wij dat alle 
kanten van het verhaal gehoord moeten worden. Zo ook de kant van de geroyeerden zelf.  
 
Wij bieden onszelf daarom ook aan om een toelichting te geven over onze moties aan alle 
afdelingen die daar behoefte aan hebben. Zo zijn wij ook bereid om op lokale ALVs ons 
verhaal te vertellen en vragen te beantwoorden. Mocht hier interesse in zijn dan kunnen 
jullie reageren op deze mail, of bellen naar onderstaand telefoonnummer. Uiteraard zijn wij 
ook voor andere vragen over de heksenjacht in de partij te bereiken. 
 
Wij zien graag jullie reacties tegemoet. 
 
Kameraadschappelijke groet, 
 
Gus Ootjers 
 
Namens SP tegen de Heksenjacht 
 



Extra amendement

Kameraden,

We hebben vanB een extra amendement ingestuurd gekregen

omtrent het thema politie, zie hiervoor de bijlage onderaan.

We hebben hiervoor niet gestemd op de bijeenkomst vorige week zondag, en

we zetten deze daarom dan ook niet op de website. Wel willen we dit

amendement rondsturen via de mailinglist. Het gewicht van het thema (politie,

BLM, racisme) speelt hierin een rol. Ook datB al een tijd een geroyeerd

lid is heeft er wellicht toe bijgedragen dat in de voorbereiding het een en ander

is weggevallen. Wij stellen ons daarom f exibel op in deze, maar willen wel

benadrukken dat het een uitzondering betreft.

Het volgende moment is op 4 december wanneer de nota van wijzigingen wordt

gepubliceerd. Hiervoor zullen we dan ook op zondag 6 december weer bijeen

komen. De agenda hiervoor volgt nog.

Het volledig verslag van 8 november komt er aan. De aangenomen

amendementen staan inmiddels online en kunnen hier worden gelezen:

marxistischforum.nl/amendementen

Wij willen iedereen veel succes wensen met de ALV's in de komende week,

mocht je deze nog niet hebben gehad! Heb je als afdeling nog behoefte aan

iemand van het Uitvoerend Comité voor verheldering, staan we graag bereid

om als gastspreker deel te nemen aan jullie Zoom. Ook blijven we graag op de

hoogte welke afdelingen welke amendementen aannemen.

Tot slot zijn we enkele dagen geleden onze eigen Facebook pagina gestart.

Like en deel deze: facebook.com/marxistischforum

Kameraadschappelijk,

Emil Jacobs

Uitvoerend Comité
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View this email in your browser

Beste kameraden,

Zoals jullie eerder gehoord hebben vindt 26 september de eerste bijeenkomst

van het Marxistisch Forum plaats. Gezien de ontwikkelingen rondom covid19

zal de bijeenkomst digitaal plaatsvinden. Daarvoor zal tijdig een registratielink

voor Zoom worden verspreid.

Vervolgens zijn er een aantal voorstellen en moties opgesteld door leden van

het Communistisch Platform om als basis te dienen voor de discussie. Verder is

er een individuele bijdrage van B binnengekomen. De stukken

betreffen een concept verklaring, drie moties en een brief / discussie stuk. Deze

heb ik onderaan deze e-mail bijgevoegd.

Mochten er nog tegenvoorstellen, moties of amendementen zijn, stuur deze

dan uiterlijk 11 september in. Daarna volgen er een bundeling van alle

stukken en amendementen en een voorstel tot een procedure om deze in

stemming te brengen.

Kameraadschappelijk,

Richard Hoogstraten

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/f les/67934aa9-a60f-

4697-a6a7-024230ee8099/Brief_B _ .pdf

https://mcusercontent.com/dff7ea6b9ad2ef2cdb793d5b1/f les/b3285e43-ac4a-

4c6c-b441-73876072d115/MF_documenten_en_voorstellen_.pdf
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Concept verklaring en voorstellen conferentie Marxistisch Forum 
September 2020  

 

Concept verklaring Marxistisch Forum  

A. Doelstellingen 

Het Marxistisch Forum bestaat uit individuen en groepen binnen de SP die zich op 
21 september 2020 verzameld hebben om een democratische en principiële alliantie 
te vormen met het oog op de volgende doelstellingen:  

● het realiseren van een revolutionair programma voor de SP  
● streeft naar een radicale democratisering en transformatie van de SP  
● zich verzet tegen alle opportunistische vormen van regeringsdeelname 
● zich inzet voor een consequent internationalistisch beleid voor de partij en 

een teruggetrokken socialisme in de polder verwerpt  
● zich inzet voor de vrij verkeer van personen  
● zich verzet tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Voor de eenheid 

van de werkende klasse.  
● de strijd aanmoedigt tegen aanvallen op de arbeidersklasse en alle vormen 

van onderdrukking 

Daarmee staat het Marxistisch Forum voor een koers die zich kenmerkt door 
socialisme, democratie, onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse en 
internationalisme.  

Wij staan voor de open uitwisseling en competitie van ideeën. Daarom geloven wij 
niet in ‘partijlijnen’. Wel vragen wij als het Marxistisch Forum besluit neemt tot een 
bepaalde actie (flyers, campagnes etc.), van de deelnemers en sympathisanten 
deze actie niet te ondermijnen of saboteren.  

B. Conferentie  

De conferentie bestaat uit alle individuen en groepen die zich hebben aangemeld 
voor deelname aan het Marxistisch forum. Deze wordt minstens een keer per jaar 



georganiseerd, en daarnaast wanneer relevant, en heeft de verantwoordelijkheid de 
volgende zaken te bepalen:  

● Politieke strategie 
● Prioriteiten en doelstellingen (voor het komende jaar) 
● Statuten en structuur van de organisatie 

 
Alle besluiten, op alle niveaus van de organisatie, worden genomen door middel van 
een gewone meerderheid.  
 
Een bijeenkomst moet minstens een maand van te voren worden aangekondigd. Dit 
zodat er voldoende ruimte bestaat voor de uitwisseling van ideeën en voorstellen.  
 
Alle organen leveren duidelijke notulen aan de leden om hen een zo open mogelijk 
inzicht te geven in het (dagelijks) functioneren van de organisatie. 

Een conferentie kan worden uitgeroepen door het uitvoerend comité of door middel 
van een petities van minstens 10% van de deelnemers.  

C. Uitvoerend comité 

Het uitvoerend comité bestaat uit minstens drie leden en wordt verkozen door de 
conferentie. Zoals bij alle andere beslissingen vind verkiezing plaats op basis van 
een gewone meerderheid van de stemmen.  

Het comité is verantwoordelijk voor de organisatie van conferenties en andere 
bijeenkomsten. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten van 
de conferentie. Dat wil zeggen, het organiseren van campagnes en het onderhouden 
van een social media netwerk en website namens het Marxistisch Forum.  

Het uitvoerend comité is ten alle tijden terugroepbaar door middel van een gewone 
meerderheid van de stemmen op een conferentie.  



Verder is zij verantwoordelijk voor het goedkeuren van deelnemers aan het 
Marxistisch Forum.  

D. Individuele deelnemers  

Alle leden van de SP die de doelstellingen van het Marxistisch Forum accepteren 
kunnen zich als deelnemer aansluiten. Daaronder tellen wij ook leden die om 
politieke redenen geroyeerd zijn uit de organisatie.  

 

   



Moties 

Campagne voor een internationalistisch en anti-imperialistisch 
verkiezingsprogramma. 

Een van de grootste gebreken van de huidige verkiezingsprogramma’s van de SP is 
de nauwe focus op de natiestaat. Volgens die visie moet het socialisme binnen de 
landsgrenzen van Nederland worden opgebouwd en alles wat daarbuiten gebeurt 
lijkt nauwelijks te worden meegenomen. Internationale solidariteit wordt gezien als 
bijzaak en het belangrijkste argument tegen imperialistische oorlogen is dat ze geld 
kosten en zorgen voor meer vluchtelingen.  

Als marxisten zien we socialisme als internationalisme. De arbeidersklasse is een 
internationale klasse en nationale wegen naar het socialisme zijn keer op keer 
gefaald. Daarom stellen we voor dat het uitvoerend comité een campagne opzet om 
de volgende punten in het verkiezingsprogramma te krijgen: 

-       voor een Europese strategie naar het socialisme. 

-       tegen alle imperialistische militaire interventies, al is die met VN-mandaat. 

-       voor ontmanteling van het militair-industrieel complex. 

-       voor ontmanteling van de NAVO, in lijn met Heel de mens. 

-       tegen Fort Europa, voor de vrije migratie van iedereen in en uit de EU. Het 
recht op volledig burgerschap met volledige sociale en politieke rechten voor alle 
migrantenarbeiders die langer in het land verblijven dan zes maanden. 
Grenscontroles alleen onder controle van de vakbeweging, om stakingsbreken 
en uitbuiting te voorkomen. 

Hieraan wordt uitvoering gegeven door het maken en publiceren van conceptmoties 
en -voorstellen met bijbehorende toelichtende publicaties om de discussie aan te 
zwengelen.  

  



Campagne tegen regeringsdeelname 

Lilian Marijnissen heeft bij haar aantreden tot lijsttrekker aangegeven dat ze zelfs de 
VVD niet uitsluit bij het vormen van een coalitie. Waar in 2017 de boot nog werd 
afgehouden bij de formatieonderhandelingen – hoewel het uitsluiten van de VVD 
toen eerder een marketingstunt leek dan een strategische en principiële keuze – 
wijst alles erop dat de SP voorsorteert op regeringsdeelname. Met de huidige staat 
van de partij en de arbeidersbeweging kan dit op niets anders uitlopen dan een 
ramp. Syriza in Griekenland heeft bewezen dat zelfs een nagenoeg absolute 
meerderheid in één land niet genoeg is om te breken met het systeem, laat staan als 
minderheidspartner in een coalitie met de VVD.  Door jezelf aan te bieden als betere 
manager van het kapitalisme dan de rest verlies je alle geloofwaardigheid als partij 
die het kapitalisme ooit omver gaat werpen. Regeringsdeelname is alleen zinvol bij 
daadwerkelijke machtsovername en ter uitvoering van een daadwerkelijk 
socialistisch programma. 

Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om: 

-    conceptmoties en -voorstellen te schrijven tegen regeringsdeelname na 
aankomende verkiezingen. 

-    begeleidende publicaties te schrijven waarin de gevaren van ontijdige 
regeringsdeelname en de voorwaarden van machtsovername uiteen worden 
gezet. 

-  te benadrukken dat echte sociale verandering alleen teweeg kan worden gebracht 
door een strijd van lange adem. Er zijn geen korte wegen naar socialisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motie vakbondstrategie  
 
Een politiek die zich richt op een fundamentele transformatie van de samenleving 
kan niet alleen leunen op het gewicht van een politieke partij alleen. Een 
Socialistische Partij moet streven naar de bredere organisatie van de 
arbeidersklasse en de integratie van socialistische ideeën met bestaande 
bewegingen. Daarom moeten socialisten zich dan ook bewust organiseren binnen 
de vakbeweging en andere sociale bewegingen. Deze kunnen alleen dienen als 
strijdorganen voor de arbeidersklasse als ze transparant en democratisch 
georganiseerd zijn. Dit moet dan ook een focuspunt zijn voor een socialistische 
vakbondspolitiek. 
 
 Daarom roepen wij het uitvoerend comité op om een voorstel-vakbondsstrategie te 
formuleren voor de SP waarin wordt benadrukt dat:  
 

- vakbonden onafhankelijk moeten opereren van staat en werkgevers 
 

- de vakbond transparant en democratisch georganiseerd moet worden. 
Bureaucratie moet worden bestreden.  
 

- in die strijd voor een democratische strijdbare vakbond de nadruk moet liggen 
in het versterken van het kaderwerk in sectoren 
 

- met sterkere sectoren ook boven-sectoraal vakbondswerk een kans krijgt 
zonder te vervallen tot “leuke” campagnes onder bureaucratische controle 
 

- Vakbonden zich, net als grootkapitaal, internationaal moeten organiseren.  











Beste, 

 

Ik snap dat het de afgelopen weken verwarrende tijden waren voor veel actieve SP’ers die ROOD 

vanaf een afstand volgen. Omdat jullie deze week de toekomst van jongeren in onze partij 

medebepalen wil ik graag mijn observaties met jullie delen zodat jullie de beste afweging kunnen 

maken. De communicatie naar jullie is tot nu toe vanuit het Dagelijks Bestuur en het huidige ROOD 

bestuur geweest, maar ik heb het idee dat jullie een stuk informatie missen. Ik probeer dat via deze 

brief onder de aandacht te brengen. 

 

Sinds januari 2017 ben ik lid van de SP en was ik lid van ROOD. Tijdens die drie jaar heb ik me altijd 

actief ingezet voor de SP-afdeling en de ROOD-groep in Den Haag. Ik heb deelgenomen aan landelijke 

acties en ben altijd mee geweest met de verschillende kaderweekenden, actieweekenden en 

natuurlijk de zomerscholen. Tussen 2018 en 2019 was ik contactpersoon van de groep, van juni 2019 

tot juni 2020 was ik algemeen bestuurslid in het bestuur van ROOD. Als activist tijdens de campagne 

tegen het minimumjeugdloon bij de FNV kreeg ik de smaak voor actievoeren te pakken. De ROOD-

leden die actief waren in de campagne overtuigden me dat de SP en ROOD de clubs waren voor mij. 

Samen in actie komen om de wereld te verbeteren, dat sprak me aan. Andere politieke 

jongerenorganisaties waar het altijd draaide om persoonlijke posities en er dagenlang vergaderd 

werd over politieke standpunten die dan wel of niet afweken van de moederpartij stuitte mij altijd 

tegen de borst. ROOD was de plek waar ik me meteen thuis voelde. Samen gingen we aan de slag om 

mensen te organiseren en de wereld beetje bij beetje te verbeteren. 

 

De groep van Den Haag is binnen drie jaar gegroeid van een club waar we elke woensdagavond met 

zijn drieën acties bedachten naar een groep van wisselend tien tot vijftien personen die voor Haagse 

media een begrip is geworden. Door middel van toffe prikacties die aansloten bij de actualiteit en het 

opzetten van langlopende acties wisten we vaak de aandacht op ROOD en de SP te vestigen. Actie, 

scholing en gezelligheid combineren in een groep waarin iedereen welkom is en ieders talent werd 

benut, dat was de gouden combinatie van de groep in Den Haag. Ook bij landelijke activiteiten kwam 

die sfeer terug. 

 

Het laatste jaar werd dat anders. De activiteiten die een aantal groepen op poten zetten werden 

minder, tijdens contactpersonenoverleggen en kaderdagen bleek steeds meer dat deze groepen zich 

bewust niks meer aantrokken van de kerndoelen van ROOD. Een deel van het actieve kader begon 

zich steeds minder in te zetten op straat, maar wist zich online wel regelmatig uit te spreken in 

Facebookgroepen, podcasts en via het opzetten van eigen Facebookpagina’s. Facebookpagina’s als 

Memes voor de massa’s en Rode Jeugd begonnen als onder ROOD leden populaire pagina’s waar 

grappen over het socialisme en de SP werden gedeeld, maar het afgelopen jaar zijn deze uitgegroeid 

naar plekken waar mensen geïnspireerd op communistische theorie elkaar online wisten te vinden. 

In semi-openbare online groepen buiten de partij maar wel gerund door ROOD-leden werd openlijk 

gediscussieerd over de koers van de SP, het werk van ROOD en wat daar allemaal wel niet mis mee 

is. Sleutelfiguren in sommige groepen brachten deze kritiek over op de rest van de groep waardoor 

dit geluid ook steeds luider klonk tijdens landelijke overleggen van ROOD.  

 

Tijdens de ALV van ROOD in juni van 2019 werden er voor het eerst moties ingediend. Voor deze ALV 

bestond interne politiek eigenlijk niet. De invulling van bestuursposities was vaak een formaliteit. Het 

worden van bestuurslid van ROOD werd door veel leden niet gezien als een promotie, maar juist als 

een zware last omdat het betekende dat je je tijd veel meer moest vullen met vergaderen en mailen 

in plaats van het voeren van actie en het organiseren van mensen. Dat ROOD niet deed aan interne 



politiek sprak mij altijd erg aan. Het was de kern van de organisatie, het was wat ons anders maakte 

dan andere organisaties. De drie kerndoelen van ROOD waren voor ons heilig en sinds de oprichting 

nooit aangepast. Ze werden tijdens elke scholing genoemd, staan in de statuten en worden benoemd 

in elk jaarplan en jaarverslag. Elk ROOD-lid kan ze opdreunen: 

 

- Jongeren betrekken bij het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland 

- Jongeren een plek bieden in de SP 

- De bekendheid van de SP vergroten onder jongeren 

 

Discussie over de koers van de partij of politieke standpunten voeren we niet als jongeren onderling, 

maar als leden van de SP. Zo hebben we een discussie die toegankelijk is voor alle leden van de SP, 

ongeacht de leeftijd. Het zorgt er ook voor dat jongeren geen onevenredige invloed hebben in de 

partij, elke stem telt evenveel mee. ROOD wilde nooit een interne lobbyclub worden, dat past ook 

niet bij de drie kerndoelen. Tijdens die ALV in juni werd op het nippertje een motie aangenomen die 

het bestuur opriep om politieke cafés te organiseren waar discussiemomenten werden gefaciliteerd 

over de werkwijze van ROOD. Ook moest er een alternatief scholingsteam komen die met een 

democratisch gekozen scholingsplan scholing over theorie moest gaan geven buiten het 

scholingsteam van de partij om. Tijdens diezelfde ALV werd ik gekozen als bestuurslid. Terugkijkend 

was dat de start van een keerpunt binnen ROOD. Dat besef kwam voor mij in september van 2019 

toen het zogenaamde superweekend, een weekend vol scholingen speciaal gericht op het 

organiseren van mensen en het opzetten van acties, niet door kon gaan omdat een deel van het 

kader dit boycotte. Dit omdat ze geen behoefte hadden aan dit soort scholingen. Tijdens mijn jaar in 

het bestuur heb ik ROOD langzaam zien veranderen. Waar ik hard bezig was om de groep in Leiden te 

begeleiden en groepen op te zetten in Breda en Den Bosch lieten andere groepen het voeren van 

actie steeds meer afweten. Waar groepen daar vroeger op werden aangesproken werd dit nu 

gedoogd. Ondertussen lieten sleutelfiguren van deze groepen zich online wel kritisch horen via hun 

eigen Facebookpagina en via organisaties als Memes voor de massa’s, Rode Jeugd, Linkse Hobby’s, 

webshop de Rode Lap en Kameraadschappij de Stroom. Allemaal organisaties opgezet door leden 

van ROOD buiten de structuren van de partij. Ondertussen groeide het ledenaantal van deze groepen 

via deze organisaties wel. Ze mobiliseerden mensen niet met het verhaal van ROOD, maar met hun 

eigen verhaal. 

 

Via mediacollectief Linkse.Media is duidelijk te zien hoe al deze eerdergenoemde organisaties aan 

elkaar te linken zijn. Bij alle organisaties zijn dezelfde mensen actief en zitten dezelfde mensen aan 

de knoppen. Ook het Communistisch Platform is hieraan te koppelen. Bij het Communistisch 

Platform wordt het echte doel van deze organisaties duidelijk: geen eigen partij opzetten, maar een 

partij van binnenuit overnemen en hun ideologie opdringen. Via een laagdrempelige manier als een 

Facebookpagina of een wandelclub worden mensen overtuigd om lid te worden van de SP en ROOD. 

Niet omdat mensen achter Heel de Mens staan, maar omdat ze overtuigd zijn dat ze de partij hun 

kant op kunnen veranderen. 

 

Deze langzame verandering kwam tijdens de ALV’s van ROOD in juni en de laatste in november tot 

een hoogtepunt. Tijdens de ALV in juni heb ik me gekandideerd voor voorzitter. Mede omdat ik deze 

verandering wilde stoppen, maar ook omdat het het afgelopen jaar een groot potje was geworden 

intern. Er was geen duidelijke leiding binnen ROOD geweest waardoor deze ontwikkelingen konden 

plaatsvinden. Arno en ik wisten door een oproep van het Communistisch Platform om vooral niet op 

ons te stemmen maar blanco allebei geen meerderheid te halen. Ondertussen werden moties die 

opriepen tot het invoeren van een bestuursbeurs en het uitspreken tegen regeringsdeelname 



aangenomen. Toen bleek opnieuw hoeveel mensen het Communistisch Platform ondertussen al op 

de been wist te brengen. Het was nog geen meerderheid, maar het was genoeg om een 

bestuursverkiezing te kapen. Ondertussen hadden de mensen van het Communistisch Platform er 

ook voor gezorgd dat de sfeer tijdens ALV’s zo verziekt werd dat steeds minder actieve ROOD-leden 

er naartoe wilden komen. Daardoor verschoven de stemverhoudingen nog meer richting de lijn van 

het Communistisch Platform. Het afgelopen half jaar sinds die ALV in juni is voor ROOD een 

verwarrende tijd geweest, de scheur tussen actieve ROOD-leden met een hart voor de kernwaarden 

en de SP en mensen met affiniteit voor het Communistisch Platform werd definitief. Dat het 

Partijbestuur besloot om de invoering van de bestuursbeurs, wat mij betreft heel terecht, tegen te 

houden was koren op de molen van het Communistisch Platform. Zij zagen dit half jaar als 

momentum voor hun beweging. Ze hadden een bestuursverkiezing weten te ontregelen en konden 

door deze motie onrust stoken tussen de SP en ROOD. Deze onrust gebruikte ze om online veel 

geluid te maken, zo wisten ze nog meer mensen in te schrijven.  

 

Ondertussen was er tijdens de coronacrisis geïnitieerd om een Discordpagina voor ROOD te maken. 

Een online discussieplatform alleen toegankelijk voor ROOD-leden. Deze werd met 2 tegen en 3 voor 

in het bestuur van ROOD opgetuigd. Zelf was ik tegen, ik wist al bijna zeker dat dit platform gebruikt 

zou worden voor kritiek op de SP en voor het promoten van organisaties gelieerd aan het 

Communistisch Platform. Die voorspelling is, zeker door het gebrek aan moderatie vanuit het bestuur 

van ROOD, uitgekomen. Dit platform, gecamoufleerd als officieel kanaal van ROOD, is gebruikt om 

evenementen van organisaties gelieerd aan het Communistisch Platform te promoten, kritiek te 

spuien en uiteindelijk ook om de oproep tegen de heksenjacht te delen. De massale aanwezigheid 

van mensen gelieerd aan het Communistisch Platform heeft dit kanaal gemaakt tot echoput waar 

nieuwe leden meteen werden meegenomen in hun verhaal en kritiek. Een tegengeluid bieden was 

onmogelijk, mensen met een ander geluid zijn aantoonbaar weggepest net als hoe dat tegenwoordig 

gaat in de onofficiële Facebookgroepen die gaan over de SP. Dit pestgedrag werd online ook gebruikt 

tegen ROOD-leden die bezig waren met actie. Zo is de pagina van de ROOD groep in Den Haag een 

aantal keer het slachtoffer geworden van reacties van andere ROOD leden die ons belachelijk maakte 

omdat we bezig waren met het organiseren van skaters. Dit zou volgens deze leden zinloos zijn, we 

moesten maar wat meer boeken gaan lezen. Dit heeft een negatieve invloed gehad op de sfeer in 

onze groep. Het ROOD bestuur zag dit, net als alle andere talloze voorbeelden, oogluikend toe. 

 

In aanloop naar de bestuursverkiezingen afgelopen november heb ik samen met Tijmen van 

Wijngaarden, Jeremie van Zeist en Sander van Hasselt een ultieme poging gedaan om ROOD terug te 

brengen bij de oude kernwaarden. Samen besloten we dat we ROOD niet zonder slag of stoot over 

zouden laten nemen. We kandideerden ons als team en schreven een kort programma waarin we 

opriepen terug te keren naar het ROOD waarvoor het is opgericht. Helaas bleek dat al te laat. Nadat 

een motie werd aangenomen die het ROOD bestuur opriep eigen standpunten in te nemen ‘zonder 

bemoeienis van de SP’ besloten we dat we ons moesten terugtrekken uit de verkiezing. Deze motie 

brak met het ROOD waar wij ons al die tijd voor hebben willen inzetten. Veel aanwezige leden die 

zich tijdens de discussie over deze moties uitspraken voor een verandering van de organisatie heb ik 

in mijn tijd bij ROOD nog nooit gezien, ook niet online. Nadat wij ons als team terugtrokken en ook 

de andere kandidaat voor voorzitter zich terugtrok bleven de nu gekozen kandidaten als enige over. 

Wij zijn toen vetrokken uit de vergadering, net als veel andere leden. De 75% waar Olaf mee is 

verkozen is dus zeker geen realistisch weergave van de verhoudingen tijdens de rest van de 

vergadering. 

 



Het doet me pijn om op te schrijven, maar ondertussen heb ik met bijna vijftig andere zeer actieve 

ROOD-leden mijn lidmaatschap opgezegd. De groepen in Den Haag en Zutphen hebben zich hiermee 

opgeheven. ROOD is het afgelopen jaar voor een aantal mensen een middel geworden in de strijd 

tegen de SP. Actieve ROOD-leden weten dat een ALV vaak maar door een stuk of tachtig mensen 

wordt bezocht. Deze mensen hebben dit ook gezien en daar hun eigen strategie op toegepast. Het is 

verschrikkelijk pijnlijk om de club waar je je zo lang actief voor hebt ingezet zo te zien afglijden. Het 

besluit van het Dagelijks Bestuur om ROOD van de SP af te stoten maakt me daarom erg verdrietig, 

maar ik sta er 100% achter. ROOD is niet meer de jongerenorganisatie in de SP die zich bezighoudt 

met de kernwaarden waar het ooit voor is opgericht, maar een lobbyclub met een communistische 

agenda geworden. Jongeren verdienen een mooie plek in de SP waarin jongeren worden 

georganiseerd en geschoold. Ik vertrouw erop dat het Dagelijks Bestuur dat volledig met mij eens is 

en dat snel zal realiseren. Ik en tientallen andere jonge SP’ers staan te trappelen om aan de slag te 

gaan in zo’n organisatie.   

 

Ik heb in deze brief proberen uit te leggen hoe ROOD langzaam overgenomen is door een club 

mensen met een afwijkende agenda. Ik kan me goed voorstellen dat je naar aanleiding van deze brief 

nog steeds met vragen zit. Weet me daarom te vinden via mijn mailadres of door me te bellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bastiaan Meijer 








