Verbod op dubbel lidmaatschap
Date: Mon, 02 Nov 2020 15:44:49 +0100
To: verborgen
From: Partijbestuur SP <partijbestuur@sp.nl>
Beste afdelingsvoorzitter, beste <verborgen>,
Graag informeer ik je over het volgende. Van vijf mensen is het SP-lidmaatschap
geëindigd op basis van artikel 8 van de statuten. Zij voldoen niet langer aan de
lidmaatschapsvereisten zoals verwoord in artikel 5, lid 1, sub b, betre�ende de
voorwaarde geen lid te zijn van een andere politieke partij. Bovendien is hun
handelswijze in strijd met artikel 8, lid 4. Dit hebben wij ze in een brief laten weten.
Discussie binnen de SP en onze partijdemocratie zijn een groot goed. Wij bestaan bij de
gratie van kritische leden. Alleen door met elkaar te spreken, zoals we nu bijvoorbeeld
volop doen over het verkiezingsprogramma, komen we tot de beste analyse en
resultaten. Wij kiezen voor discussie en politiek via democratische weg. Daarom vinden
wij het belangrijk om jou te informeren over een situatie die is ontstaan met deze vijf
leden.
Deze vijf personen waren lid van de SP én spelen een hoofdrol bij het zogenaamde
‘Communistisch Platform’ en het daaruit voortkomende ‘Marxistisch Forum’. Deze
organisaties hebben een eigen partijstructuur met eigen conferenties, besluitvorming,
politieke opvattingen en een gekozen uitvoerend comité met als doel om de
democratische partijstructuur van de SP te ondermijnen. Men wil de SP omvormen tot
een ‘klassiek Marxistische partij’. We hebben gepoogd met deze mensen in gesprek te
gaan, maar ze verschuilen zich achter pseudoniemen en willen zich niet bekend maken.
Ondermijning vanuit een aparte organisatie is onacceptabel, ongeacht de politieke
ideologie van deze georganiseerde lobbyisten. Aanvullend daarop zijn ook inhoudelijk de
opvattingen van deze club verwerpelijk. In hun programma is bijvoorbeeld te lezen:
“Enkel een revolutie die wordt ondersteund door de grote meerderheid kan het
socialisme worden gevestigd. Vreedzaam als het kan, met geweld als het moet.”
en:
“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.”
Oproepen tot geweld is volstrekt onacceptabel.
We vinden het belangrijk om jou als afdelingsvoorzitter hierover te informeren, zodat je
op de hoogte bent en mogelijke vragen kunt beantwoorden.
Voor eventuele andere vragen is Arnout Hoekstra te bereiken via: ahoekstra@sp.nl
Met vriendelijke groet,
Jannie Visscher
Voorzitter SP

