Actuele moties ROOD algemene ledenvergadering 28-6-2020

Motie: uitspreken tegen regeringsdeelname
Constaterende dat:
- Lilian benadrukte op de laatste partijraad dat ze graag wil meeregeren en zelfs de VVD niet daarbij
uitsluit
- Socialisten streven naar systeemverandering en wij niet zijn opgericht om het kapitalisme te
"managen"
- Meeregeren zonder uitzondering desastreus is geweest voor radicaal-links
- De koers van meeregeren ons niet wezenlijk anders meer zou maken dan PvdA
- Regeringsdeelname onze capaciteit om de motor tot verandering te zijn met radicale acties
ondermijnt.

Voorstel:
ROOD spreekt zich expliciet uit tegen regeringsdeelname en uit dit in het partijbestuur waar de
ROOD-voorzitter spreekrecht heeft.

Motie: publiekelijk uitspreken tegen regeringsdeelname
Constaterende dat:
- Lilian benadrukte op de laatste partijraad dat ze graag wil meeregeren en zelfs de VVD niet daarbij
uitsluit
- Socialisten streven naar systeemverandering en wij niet zijn opgericht om het kapitalisme te
"managen"
- Meeregeren zonder uitzondering desastreus is geweest voor radicaal-links
- De koers van meeregeren ons niet wezenlijk anders meer zou maken dan PvdA
- Regeringsdeelname onze capaciteit om de motor tot verandering te zijn met radicale acties
ondermijnt

Voorstel:
ROOD spreekt zich expliciet uit tegen regeringsdeelname door dit publiekelijk op de ROOD site te
publiceren.

Motie: uitroepen nieuwe voorzittersverkiezingen
Overwegende dat:
- Wij een democratische vereniging zouden moeten zijn
- Daar een democratisch verkozen voorzitter bij hoort

constaterende dat:
- Geen van beide voorzitterskandidaten een meerderheid van stemmen heeft gehaald

Besluit:
- Om de algemene bestuurskandidaat die de meeste stemmen en dus de grootste meerderheid heeft
gehaald tot interim voorzitter te benoemen
- En om de nieuwe gekozen bestuursleden en de nieuwe interim voorzitter op te dragen zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden nieuwe voorzittersverkiezingen te houden.

(Deze motie is op de ALV aangepast en ingediend met de compromis dat de nieuwe verkiezingen
gehouden worden op de al geplande ALV van november, en dat Arno volgens de statuten als
voorzitter optreedt tot die verkiezingen.)

