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Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. De SP is de 
laatste jaren in een forse ideologische, organisatorische 
en politieke crisis terechtgekomen. Deze is in een 
stroomversnelling geraakt door het afstoten van ROOD 
en de poging om communisten de partij uit te werken. 

Als Marxisten is de SP voor ons van groot belang voor 
de klassenstrijd in Nederland. Het is dan ook de taak 
van elk Marxistisch gezind lid zich te mengen in de 
discussie over de politieke koers van de partij en de 
partij op te bouwen. Nu de partijbestuursverkiezingen 
voor de deur staan is dat een uitgelezen kans om de 
discussie over de staat van de SP aan te gaan. 

Binnen de partij werken we namelijk steeds meer 
binnen de kaders die de staat en het kapitalisme ons  
opleggen. Programma na programma wordt afgezwakt 
en de politiek van onze parlementaire fractie is nauwel-
ijks nog socialistisch te noemen. Sociale bewegingen 
halen ons links in, terwijl afdeling na afdeling omvalt. 

De crisis rondom ROOD en CP heeft opnieuw laten zien 
hoe er ongelooflijk veel macht geconcentreerd zit in 
het partijbestuur. Dit bestuur is feitelijk het hoogste 
politieke orgaan van de partij, omdat zij in realiteit alle 
voorstellen en adviezen in de partijraad naar haar eigen 
hand kan zetten, en haar eigen notulen voor niemand 
inzichtelijk maakt.
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 Idealiter zouden het congres en de partijraad leidend 
zijn, maar de huidige situatie betekent dat de politieke 
samenstelling van het partijbestuur leidend is in de 
partijkoers.  

Elke groep in de partij met een uitgesproken mening 
over de partijkoers zou zich daarom ook moeten kan-
dideren voor deze verkiezing om het partijbestuur te 
politiseren. Wij, als Marxistisch Forum, doen dat op een 
gezamenlijke lijst, met een gedeeld programma. Zo 
maken we deze verkiezing politiek en dwingen we an-
dere kandidaten om kleur te bekennen. De leden verdi-
enen volgens ons een serieuze verkiezing die draait om 
politieke inhoud, en niet enkel  om poppetjes. 

Met dit platform willen wij aangeven waar wij als lijst 
ons voor in willen gaan zetten in het partijbestuur. Dat 
betekent niet dat wij congres- of partijraadsbesluiten 
naast ons neer gaan leggen. Sterker nog, onderdeel 
van het platform is dat wij congresbesluiten juist wél 
willen uitvoeren. Wij willen meer democratie en trans-
parantie in onze partij, en denken dat onze verkiesbaar-
heid voor het partijbestuur daaraan kan bijdragen. Dit 
platform is geschreven aan de hand van pijlers aange-
nomen op de Marxistisch Forum-bijeenkomst van 29 
mei, en aangenomen op de MF-bijeenkomst van 10 juli. 
Hier volgen zes punten voor een getransformeerde SP, 
die voortvloeien uit de rest van ons platform. 



5

Als partijbestuurskandidaten streven wij naar: 

Een revolutionair socialisme. We willen werken naar 
een SP gebaseerd op principiële oppositiepolitiek, die 
de buitenparlementaire beweging opbouwt en het 
groeiende parlementarisme in onze partij tegengaat 
door meer macht te geven aan leden. 

Vergaande partijdemocratie. Onze partij moet een 
reflectie zijn van de maatschappij die we willen real-
iseren. Daarom omarmen we groepsvorming in de 
partij en willen we alle bestuurslagen transparant mak-
en. Er moet meer ruimte komen voor afdelingsoversti-
jgende discussie en we stoppen met de heksenjacht 
tegen communisten.  

Kaderopbouw. We willen geld vrijmaken voor het 
opbouwen van afdelingen en het versterken van onze 
afdelingspanden. Ledenbinding vergroten we door di-
versiteit in meningen te respecteren en leden te organ-
iseren in afdelingsoverstijgende werkgroepen. 

Politieke onafhankelijkheid. We maken onze partij on-
afhankelijker en sterker door onze afhankelijkheid van 
subsidies terug te brengen en te stoppen met doorrek-
eningen van ons programma door het CPB. 

Zes punten voor een getransformeerde SP
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Binding met onze jongeren. We willen de banden met 
ROOD herstellen en hun de autonomie en ruimte 
geven die zij verdienen.

Internationale solidariteit. Als het aan ons ligt maken 
we internationalisme weer een belangrijk onderdeel 
van onze politieke strijd, door solidariteitsacties op 
te zetten met de buitenlandse arbeidersbeweging en 
werk te maken van een echt internationaal secretariaat. 

“Onze partij moet 
een reflectie zijn 
van de  
maatschappij die 
we willen  
realiseren”
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Ons platform
Socialisme

Het doel van socialisten is het bewerkstelligen van 
een sociale revolutie door middel van de politieke 
machtsovername van de arbeidersklasse voor de 
gemeenschappelijke macht over de productiemid-
delen, om zo een democratische maatschappij 
te stichten op basis van ‘van ieder naar zijn mo-
gelijkheden, naar ieder zijn behoeften’. Op deze 
manier geven we daadwerkelijk gestalte aan een 
maatschappij die gebouwd is op menselijke waar-
digheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Socialisme bereik je niet door regeringsdeelname met 
kapitalistische partijen. Dergelijke avonturen eindigen 
enkel in ledenverlies, een verlies aan legitimiteit en 
vooral: inkapseling in het huidige systeem en dus het 
verliezen van socialistische principes. Daarom willen 
we dat de SP, zowel lokaal, regionaal als nationaal, niet 
in coalities stapt met kapitalistische partijen. Uitzon-
deringen zijn volgens ons mogelijk als er een duidelijk 
gedefinieerd minimumprogramma is vastgesteld met 
eisen die moeten zijn ingewilligd in zo’n coalitie. Dit 
programma moet minstens een vergaande transfor-
matie van de stad of regio betreffen. 
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Bij een socialistische partij hoort een organisatiestruc-
tuur waarbij de verkozen organen van de leden boven 
de volksvertegenwoordigers van de partij staan. Zo 
waken we voor parlementarisme en leggen we de 
macht bij de leden. Het partijbestuur en de partijraad 
krijgen daarom als het aan ons ligt het recht alle beslu-
iten van de Tweede -Kamerfractie terug te draaien en 
gaan zich actief bemoeien met de koers van de Tweede 
-Kamerfractie. Dit recht, en het hoogste gezag van de 
bestuursorganen van de partij, willen we verankeren in 
de statuten. Er wordt toegezien of de Tweede-Kamer-
fractie congresbesluiten uitvoert, het verkiezings- en 
beginselprogramma naleeft en bijdraagt aan buiten-
parlementaire acties en initiatieven van de SP. Eerdere 
overtredingen, zoals het niet omarmen van de Voor14-
eis, willen wij onmiddellijk terugdraaien. 

Bij de Black Lives Matter-protesten van vorig jaar was 
de landelijke partij onzichtbaar. Er werd een bewuste 
keuze gemaakt om geen expliciete steun uit te spreken 
voor de protesten. Wij streven naar een samensmelting 
van het socialisme en sociale bewegingen. De SP en 
haar partijbestuur moeten actief afdelingen en leden 
aanmoedigen zich aan te sluiten bij bestaande sociale 
bewegingen (klimaatbeweging, BLM, FNV) om hier so-
cialistische politiek in te brengen en deze bewegingen 
op te bouwen.
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De afgelopen jaren is er sprake van een stilzwijgende 
groei in het aantal SP-burgemeesters als onderdeel 
van een bredere tendens van coalitiedeelname. Hier 
is binnenin de partij geen brede discussie over gewe-
est, ondanks dat het burgemeesterschap als “neutraal” 
onderdeel van de staat haaks staat op onze beoogde 
klassenstrijd. Meedoen aan deze baantjescarrousel 
hoort niet bij socialistische politiek. Daarom willen wij 
alle SP burgemeesters terugroepen en toekomstige 
burgemeestersposten boycotten. 

De laatste 20 jaar is de strijd voor het socialisme in de 
SP steeds meer vervangen met het streven naar ‘redeli-
jke verlangens’. Als MF-lijst willen we het perspectief 
van het socialisme en een alternatief politiek en econo-
misch systeem voortaan een centraal onderdeel maken 
van onze politieke propaganda. Zo kunnen we bijvo-
orbeeld de huidige 0% huurverhogingsactie expliciet 
koppelen aan een eis van algehele onteigening van 
private huisbazen, of rondom monarchistische feestda-
gen een campagne opzetten voor de vestiging van een 
democratische republiek. 
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Een socialistisch partijmodel is meer dan een kiesv-
ereniging. Onze gewenste maatschappelijke verander-
ing gaat er niet komen met enkel een parlementaire 
meerderheid. We streven er daarom naar om zo veel 
mogelijk mensen te organiseren in een socialistisch 
verenigingsnetwerk wat de basis legt voor de nieuwe 
maatschappij. De partij maakt werk van het opzetten 
van onder andere voedseluitgiftes, huurdersverenigin-
gen en sociale verenigingen en sluit waar dat zinnig is 
aan bij bestaande organisaties. Als partij hebben wij 
hier al ervaring mee, zoals de geschiedenis van Ons 
Medisch Centrum of de SP-fietsbond. Leden die ge-
zamenlijk dergelijke initiatieven afdelingsoverstijgend 
willen opzetten worden gefaciliteerd. 

Voor leden die zich niet thuis voelen in hun afdeling of 
geen afdeling in de buurt hebben zijn er nu vaak wein-
ig opties om actief te worden. Een simpele oplossing 
om hier wat aan te doen is het opzetten van landelijke 
of regionale werkgroepen die rond een bepaald the-
ma een groep vormen. In onze partij hebben wij al 
ervaring met dit soort constructies, zoals de actiegroep 
tegen de huurverhoging en Niet in Mijn Naam. Zulke 
werkgroepconstructies willen we uitbreiden en maken 
we toegankelijk voor leden die met een thema afdel-
ingsoverstijgend aan de slag willen. 
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Politieke onafhankelijkheid

De arbeidersklasse moet zich onafhankelijk van 
kapitaal en de staat organiseren en haar eigen 
machtsmiddelen opbouwen. Hier zijn ook sociale 
bewegingen zoals de vakbeweging, milieubewe-
ging, sociale verenigingen etc. onderdeel van. 
Socialisten moeten een anti-sektarische houd-
ing hebben tegenover sociale bewegingen, deze 
opbouwen, en de strijd voeren voor socialistische 
politiek.

Onze partij moet onafhankelijk zijn van neoliberale 
rekenkamers. Daarom willen wij definitief stoppen met 
de doorrekening van ons verkiezingsprogramma door 
het CPB. 

De afdrachtsregeling is van enorm belang voor onze 
partij. Deze willen we behouden en koesteren. Afdelin-
gen die de afdrachtregeling structureel overtreden 
moeten volgens ons het recht op deelname aan de 
gemeenteraad ontnomen worden. 

Als partij moeten we onze eigen broek kunnen op-
houden. Subsidies vanuit de overheid tasten onze pol-
itieke onafhankelijkheid aan en bevorderen de inacti-
viteit van de partij, die zo minder afhankelijk wordt van 
actieve leden en afdelingen voor financieel draagvlak. 
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Daarom streven we naar een evenwicht waarin maar 
25% van onze partijbegroting afhankelijk is van subsi-
dies. Dit willen we realiseren door een combinatie van 
contributieverhogingen en permanente donatiecam-
pagnes. 

De scheiding tussen de vakbeweging en de SP is een 
kunstmatige scheiding. De Socialistische Partij zou 
volgens ons een vakbondsstrategie moeten ontwik-
kelen, waarbij SP- leden die ook vakbondslid zijn zich 
politiek gaan mengen in de bond. Onze partij moet de 
voorloper zijn van een strijd in de vakbond voor meer 
ledendemocratie, klassenstrijd en een einde aan het 
poldermodel. De vakbond is te belangrijk om over te 
laten aan de vakbondsbureaucratie, die politiek loyaal 
is aan de PvdA. 

Het aantal afdelingen is de laatste jaren erg sterk 
afgenomen. Dit tij kunnen we keren met de benodig-
de financiële middelen en politieke inspiratie. Daar-
om willen we geld vrijmaken voor het aanstellen van 
voltijd krachten voor het opbouwen van afdelingen. 
Deze voltijdkrachten moeten bottom-up initiatief van 
leden bevorderen en daadwerkelijk bijdragen aan het 
versterken van kaders en afdelingen. We halen waar dat 
kan geld en medewerkers weg bij de TK fractie om dit 
opbouwwerk mogelijk te maken. 
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Wij willen geen enkel afdelingspand meer verkopen 
en de bestaande partijpanden centraal financieren uit 
de landelijke partijkas. We moeten juist meer panden 
aanschaffen en die panden ook inzetten voor lokale 
initiatieven, actiegroepen, demonstraties etc. Ons vast-
goed wordt zo een centraal verzamelpunt voor strijd en 
solidariteit. 

“Socialisme bereik 
je niet door  
regeringsdeelname 
met kapitalistische 
partijen”
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Democratie

Om gemeenschappelijke heerschappij over de 
productiemiddelen te bewerkstelligen moet de 
arbeidersklasse politieke macht hebben. De eman-
cipatie van de arbeidersklasse is het werk van de 
arbeidersklasse zelf. Dit betekent dat we moeten 
strijden voor politieke democratie zodat de ar-
beidersklasse daadwerkelijk haar eigen beslissin-
gen kan maken. De SP moet dus ook democratisch 
georganiseerd zijn omdat dit ons machtsmiddel 
moet worden dat socialisme kan bewerkstelligen. 
Dit betekent dat we ons inzetten voor een herin-
trede van ROOD in de SP, en ons uitspreken tegen 
politieke royementen.

De interne organisatiestructuur van de SP moet een 
reflectie zijn van de maatschappij die we nastreven. Hi-
ervoor is openheid en transparantie van groot belang. 
Wij streven ernaar alle bestuurslagen in de partij 
transparant te maken. De partijraad, het partijbestuur, 
regio-overleggen, regioconferenties en overleggen van 
afdelingsbesturen worden geacht notulen of opnames 
te maken, die vervolgens toegankelijk inzichtelijk ge-
maakt worden voor SP- leden.

We willen meer ruimte maken voor interne, afdel-
ingsoverstijgende discussie. Om dit te realiseren willen 
we experimenteren met verschillende opties;           
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 zoals een intern bulletin, een intern forum of het open-
gooien van de Tribune/Spanning voor discussiestukken 
van leden. 

De royementen van leden van het Communistisch 
Platform willen wij terugdraaien. Verder willen wij het 
verbod op dubbellidmaatschap schrappen. Dit verbod 
werkt arbitraire en politiek gemotiveerde royementen 
in de hand, omdat de partijleiding zelf kan invullen wat 
zehet als partij ziet. Daarnaast valt het niet te handhav-
en zonder van leden te controleren waar ze al dan niet 
lid van zijn. De bepaling dat leden de partij niet mogen 
beschadigen is volgens ons voldoende.

Het recht van leden om zichzelf afdelingsoverstij-
gend te organiseren is essentieel voor een gezonde 
partijdemocratie. Het voorkomt een dictatuur van de 
meerderheid, bevordert interne discussie en houdt ons 
scherp. Daarom willen wij voortaan het recht erken-
nen van leden om zichzelf te organiseren in facties of 
groepen rondom gedeelde meningen. Dit willen we 
ook verankeren in de statuten. 

We willen ROOD zo snel mogelijk weer onderdeel mak-
en van de SP en alle steun hervatten. Hierbij willen we 
kijken naar de voorstellen van ROOD met betrekking 
tot samenwerking en autonomie als basis voor een 
nieuwe relatie tussen moederpartij en jongerenorgan-
isatie, zoals vastgelegd in het ROOD-document ‘Naar 
een vruchtbare samenwerking’.



16

Vaak is het nu erg onduidelijk waar men genomen 
besluiten of aangenomen documenten kan vinden. 
Daarom willen we alle besluiten, aangenomen docu-
menten en aangestelde commissies van de partijraad 
en het partijbestuur inzichtelijk maken op SPnet. 

Wij bepleiten dat verkozen functionarissen binnen de 
SP ten hoogste 8,5 jaar deze functie mogen bekleden 
waarna een periode van tenminste 4 jaar in acht ge-
nomen dient te worden waarin ze deze functie niet 
mogen uitvoeren. Dit om doorstroom van kader te 
garanderen en machtsconcentratie te bestrijden

De regioconferentie is nu een orgaan dat weinig ruim-
te voor discussie kent en enkel over provinciale zaken 
mag beslissen. Hierdoor voelt het voor veel leden 
vaak als nutteloos en tijdverspilling. Tegelijk zijn er 
vaak weinig gegadigden te vinden om regiovertegen-
woordiger te worden. Daarom starten we een gesprek 
binnen de partij om ideeën te verzamelen om de regio-
conferentie te hervormen, en kijken daarbij ook naar de 
rol van de regiovertegenwoordiger.

Er moet een einde komen aan de angstcultuur onder 
het personeel van de SP. Leidinggevenden die misbruik 
maken van hun machtspositie in de arbeidsrelatie 
worden daarop aangesproken.
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We willen breken met de recent aangenomen jonger-
encoördinator, die ten doel heeft om ROOD te vervan-
gen met een door de partijleiding aangestuurd jonger-
enclubje. Alle jongeren betrokken bij het initiatief “Jong 
in de SP” worden in plaats daarvan aangemoedigd 
ROOD-lid te worden. 

Om de 6 CP-leden te royeren is er gebruik gemaakt van 
illegale tactieken. Een grote lijst kritische leden is ge-
checkt via computervredebreuk op de website van CP. 
We willen een commissie instellen die onderzoek doet 
naar de computervredebreuk die ten grondslag lag aan 
dit royementsbesluit. 

Als PB-leden gaan wij ons niet houden aan het “sprek-
en met één mond”. Leden hebben recht om te weten 
wat hun verkozen PB-lid zelf vindt, zodat effectieve 
democratische controle plaats kan vinden. Bovendien 
moet het partijbestuur een reflectie zijn van de diverse 
stromingen in de partij die haar vormen. 
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Internationalisme

Socialisme is onmogelijk op nationale basis. Daar-
om streven wij naar verregaande samenwerking 
van de SP met andere partijen, in het bijzonder 
binnen Europa, met het doel van het vervangen 
van kapitalisme met arbeidersmacht en socialisme 
op Europees en uiteindelijk mondiaal niveau.

Op dit moment is het internationale secretariaat on-
dergebracht bij het takenpakket van de algemeen sec-
retaris. Wij streven ernaar hier een aparte functie van te 
maken, die geheel vrijgemaakt aan de slag kan met het 
opbouwen van internationale netwerken. 

In lijn met ons beginselprogramma willen we de 
strijd tegen alle imperialistische oorlogen (ook die 
goedgekeurd zijn door de VN) weer onderdeel van 
onze politieke propaganda maken. Hierbij hoort ook 
het benadrukken van een uittrede uit de NAVO, zoals 
vastgelegd in Heel de Mens en Heel de Wereld. De 
actiegroep Niet in Mijn Naam krijgt de volle steun van 
onze partij en volksvertegenwoordigers om leiding te 
geven aan deze strijd. 

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europese 
Parlement willen we komen tot één socialistische lijst 
in heel Europa. We sturen hier actief op aan bij onze 
zusterpartijen in andere landen.
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Grensregio’s waar afdelingen zich bevinden liggen vaak 
dicht bij onze zusterpartijen, zoals de PVDA/PTB in 
België of Die Linke in Duitsland. Samenwerking tussen 
onze grensafdelingen en deze partijen willen we bevor-
deren en actief ondersteunen vanuit het partijbestuur. 

De SP moet volgens ons actief solidariteitsacties organ-
iseren voor gebieden waar socialisten steun kunnen, en 
moeten, verlenen. We willen regulier hulp en donatie-
campagnes met de arbeidersbeweging in het buiten-
land organiseren, zoals wij dat vroeger ook deden bij 
de staking van de mijnwerkers in Engeland.

Bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 werd 
er duidelijk gekozen voor een campagneboodschap 
waarin de controle op migratie en de natiestaat cen-
traal stond. Wij willen voortaan verkiezingscampagnes 
voeren op basis van positieve, progressieve thema’s 
waarin internationale solidariteit wordt benadrukt. 
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