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

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

