
Programma CP-kandidaten in bestuur De
Socialisten
Als wij worden verkozen tot het bestuur van de Socialisten, staat voorop dat wij uiteraard de besluiten die op
deze conferentie worden genomen ten uitvoer zullen brengen. De nadere punten hieronder beschrijven
daarnaast uit welke politieke traditie wij afkomstig zijn en waar we ons binnen het bestuur voor willen inzetten
voor zover als verenigbaar met die besluiten.

Wat er nodig is
Het kapitalisme en haar inherente tegenstellingen hebben de mensheid geen toekomst meer te bieden. Haar
terugkerende en steeds erger wordende crises, oorlogen om grondstoffen, marktuitbreiding en macht,
paradoxale combinatie van schaarste en overproductie en de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk maken
voor socialisten zonneklaar dat er een ander model noodzakelijk en onoverkomelijk is.

Ons doel als socialisten is het bewerkstelligen van een sociale revolutie door middel van de politieke
machtsovername van de arbeidersklasse voor de gemeenschappelijke macht over de productiemiddelen, om zo
een democratische maatschappij te stichten op basis van ‘van ieder naar zijn mogelijkheden, naar ieder zijn
behoeften.’

Als leden van het Communistisch Platform vinden we dat dit vergt dat de arbeidersklasse in al haar facetten
georganiseerd moet worden in een politieke partij. Wel zien wij de formatie van een daadwerkelijke partij als een
langdurig project. Dit proces moet bijgezet worden door het smeden van eenheid tussen de verschillende
deelnemers, het ontwikkelen van een gezamenlijke politieke werking (afdelingswerk, werk in de sociale
bewegingen en vakbondswerking).

Daarom kandideren wij ons voor het bestuur van de Socialisten.

Het project van de Socialisten moet als doel hebben de huidige situatie waar wij als links in zitten te doorbreken.
We moeten nu doorwerken aan het formaliseren van een werkelijke organisatie, op basis van de punten waar wij
gezamenlijk eenheid op kunnen vinden. In dit vroege stadium zal dat zich moeten beperken tot enige punten op
basis waarvan wij gezamenlijke actie kunnen voeren. Voor ons is dit een belangrijke stap naar het opbouwen van
een revolutionaire beweging en een revolutionaire partij die daadwerkelijk een einde kan brengen aan het
kapitalisme.

Pijlers
Als kandidaten voor het bestuur van de Socialisten vanuit CP willen wij inzetten op de volgende punten als
gezamenlijke basis:

Onafhankelijke organisatie van de arbeidersklasse

Wij zien wij de arbeidersklasse als de sociaal-economische klasse die afhankelijk is van het loonfonds om te
overleven, daarbij meegenomen zij die het huishouden doen, werklozen, arbeidsongeschikten, gepensioneerden
en studenten. Om als klasse iets te kunnen bereiken is het van het grootste belang dat de klasse onafhankelijk
georganiseerd is. Dus vrij van burgerlijke invloeden ofwel: geen compromissen met de klassenvijand maar een
organisatie voor ons en door ons. Dit is iets waar de Socialisten bij uitstek het project voor is. Dit doen we door
ons resoluut en altijd tegen het kapitalisme en uitbuiting te keren en altijd aan de kant van de onderdrukten te
staan.

● Meedoen aan verkiezingen is in sommige gevallen een nuttig middel, maar nooit ons doel; dat is
emancipatie van de arbeidersklasse.



● In gevallen waar we ervoor kiezen mee te doen aan verkiezingen, stappen we niet in coalities met
burgerlijke partijen, tenzij op basis van een vooraf gedefinieerd minimumprogramma zonder
compromissen over onze eisen.

● We laten ons niet inkapselen door het systeem: eigen middelen, eigen ruimtes, eigen strijd.

Radicale democratie

Socialisten staan voor de uitbreiding van democratie over alle facetten van de maatschappij; dat wil zeggen dat
wij staan voor collectief bestuur en verkozen vertegenwoordiging op alle niveaus. In het huidige kapitalistische
systeem regeert de staat zich veelal door geheimzinnigheid, bureaucratische regels, onbegrijpelijke ambtelijke
taal en misleiding. Democratie moet veel meer zijn dan eens in de paar jaar mogen stemmen. Er moet volledige
vrijheid van meningsuiting, vergadering en demonstratie zijn. Wij verwerpen elke vorm van beperkingen en
censuur. Wanneer wij dit voorstellen als toekomstige staatsvorm moeten wij hier als socialistische organisatie
zoveel mogelijk op dezelfde principes georganiseerd zijn: Hier werken we aan door deze cultuur van meet af aan
in onze organisatie aan te brengen.
Pas als wij zelf de radicale democratie volledig omarmen en in onze vezels hebben zitten, kunnen we dit naar
buiten naar de rest van de wereld uitdragen.

● We verzetten ons tegen alle beperkingen en vervormingen van de democratie, dus tegen alle
onverkozen posities en getrapte verkiezingen.

● Het borgen van het recht op facties is essentieel voor minderheidsposities om te proberen
meerderheden te verkrijgen. Dit beschermen we ten alle tijde.

● Transparantie, zowel over facties als vanuit het bestuur is essentieel voor een democratische
organisatie en een gezonde discussiecultuur. Bestuursnotulen moeten openbaar zijn en men moet
openlijk (kunnen) uitkomen voor diens standpunten.

● We faciliteren een gezonde discussiecultuur door open te staan voor andermans argumenten en
genoeg fora te geven, zoals bulletins, om discussies in te voeren.

Sociale revolutie

Om concreet een basis voor te creëren voor een sociale revolutie moeten we de strijd voeren voor het verbeteren
van de sociale omstandigheden van de arbeidersklasse op elk denkbaar niveau.  Naast de traditionele
economische thema’s is het van belang om ons te profileren op andere onderdrukkingen en vernietiging die het
kapitalisme kenmerkt. De strijd voor activistische, democratische en radicale vakbeweging en sociale beweging
is een belangrijke stap voor het vervangen van het kapitalisme.

● Opbouwen en democratiseren van de vakbeweging en de strijd voeren voor gelijk loon voor gelijk werk,
verkorting van de werkdag, afschaffing van overwerk en verhoging van het minimumloon en zorgen voor
automatische prijscompensatie in cao’s.

● Strijden voor betere zorg, huisvesting, antiracisme, vrouwenemancipatie, LHBTI+-emancipatie en een
beter klimaat door het verder uitwerken van socialistische alternatieven en het opbouwen van deze
sociale bewegingen.

Internationalisme

De klassenstrijd kan alleen gewonnen worden als de arbeidersklasse zich internationaal verenigt. Het kapitaal
opereert internationaal, dus moeten wij een internationalistisch tegenwicht bieden. Dit is een onderwerp waar de
Socialisten zich duidelijk politiek kunnen afzetten tegen de SP. Waar de SP van begin af aan al een duidelijk
nationalistische tak heeft, laten wij dit in onze organisatie volledig weg. Waar de SP het
arbeidsmigrantenvraagstuk op denkt te lossen door voor eigen arbeiders eerst te kiezen, maken wij een
internationalistische analyse en leggen wij de schuld waar hij hoort: bij het kapitaal.

● We halen banden aan met socialistische en communistische organisaties in het buitenland.
● Wij zijn voor een Europese Democratische Republiek en zien dat als een onderdeel om de

arbeidersklasse wereldwijd aan de macht te brengen. We bundelen onze krachten op Europees niveau
om een politiek alternatief te kunnen bieden op de huidige EU. .

● Tegen elke imperialistische oorlog, militair bondgenootschap en bezetting.
● We verzetten ons tegen nucleaire, biologische en andere massavernietigingswapens, gezien hun

inherente onmenselijke karakter.



Activisme
Acties moeten een uiting zijn van onze politiek, zodat we mensen ermee politiseren en organiseren tegen het
kapitalisme. Acties zijn geen recruteerevenementen en we zijn dan ook tegen het voeren van parallele
campagnes over dezelfde onderwerpen om leden te werven. Wanneer mogelijk moeten we ons daarom
aansluiten bij bestaande sociale bewegingen, hen versterken en invloed uitoefenen op hun politieke koers.

● We vechten voor een democratische vakbond die het instrument is voor onze klasse om zichzelf te
organiseren.

● Activisme is veel meer dan alleen demonstraties bezoeken en organiseren. Het geduldig opbouwen van
een duurzame beweging staat voor ons centraal.

ROOD
Wij streven ernaar dat ROOD zich vanaf het begin aansluit bij De Socialisten en dat ze actief helpen onze
organisatie op te bouwen.

Hiervoor moeten wij leren van de fouten die binnen de SP gemaakt zijn. Een jongerenorganisatie die alleen maar
dictaten van de moederpartij mag uitvoeren zal nooit een organisatie zijn die kan bijdragen aan revolutionaire
verandering. Een zekere mate van autonomie is noodzakelijk voor het functioneren van ROOD als
jongerenorganisatie. ROOD moet een jongerenorganisatie zijn die openlijk kritisch kan zijn en een eigen interne
dynamiek kent, maar wel een gezamenlijke eenheid met De Socialisten vormt.

Bovendien geldt dat een belangrijke belemmering bij de autonomie en ontwikkeling van activiteiten van ROOD
haar gebrek aan inkomsten is, hetgeen vanaf maart 2023 naar verwachting zal verergeren door het wegvallen
van haar inkomsten. Het is niet te verwachten dat een jongerenorganisatie volledig haar eigen inkomsten kan
opbrengen zonder ondersteuning van (kapitaalkrachtige) ouderen. Ook leunen momenteel de verschillende
lokale werkgroepen en verenigingen van de Socialisten zwaar op de inzet van ROOD-leden.

Aangezien het voortbestaan van ROOD essentieel is voor de socialistische beweging en de Socialisten in het
bijzonder, stellen we daarom voor dat dit garanderen voor de Socialisten de hoogste prioriteit krijgt. Daarnaast
stellen we voor dat de Socialisten zal bijdragen aan een solide financiële basis voor ROOD en niet teveel leunt
op kaderleden van ROOD voor het opbouwen van de organisatie. Dit betekent ook dat voor de concrete invulling
van bovenstaande prioriteiten goed overleg met het ROOD-bestuur noodzakelijk is.


