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Date: Sat, 22 Aug 2020 19:49:24 +0200
From: Mathias Marin <mathias.marin@communisme.nu>
To: ahoekstra@sp.nl
Beste Arnout,

Ik mail je naar aanleiding van de bestuursvergadering van vrijdag 3 juli. Ik
heb vernomen dat tijdens deze vergadering het Communistisch Platform is
bestempeld tot een politieke partij, en dat op basis van deze beslissing de
leden van CP voor de keuze gesteld zullen worden om ofwel het
lidmaatschap van CP ofwel van de SP op te zeggen.
Over dit besluit is helaas nog helemaal niets richting Communistisch Platform
gecommuniceerd, dus ik moet afgaan op geruchten over hoe deze stemming
precies heeft plaatsgevonden, en op basis van welke informatie. Graag zou
ik hier meer over willen weten, en dit is dan ook de directe aanleiding voor
deze mail.
Ik zou ook graag meteen van de gelegenheid gebruik willen maken om het
Communistisch Platform voor te stellen, zodat hopelijk toekomstige besluiten
in het partijbestuur genomen kunnen worden op basis van een completer
beeld.
Communistisch Platform is een politieke organisatie die in 2014 is opgericht
met het doel om een politiek kompas te zijn binnen links. Via publicaties,
scholingen en debat proberen wij mensen bekend te maken met het
marxisme, en dragen wij ideeën en strategieën aan die naar onze mening
kunnen bijdragen aan het opbouwen van de arbeidersbeweging.
Dat communisme moet niet zozeer opgevat worden als een nostalgisch
terugkijken naar de Sovjet-Unie of de Volksrepubliek China. Deze staten
beschouwen wij vanwege het gebrek aan democratie juist als anticommunistisch. Ons grote voorbeeld is niet zozeer enige socialistische
heilstaat in het verleden, maar de enorme geschiedenis van de
arbeidersbeweging, bijvoorbeeld zoals deze was vóór de eerste
wereldoorlog: een beweging gekenmerkt door een veelheid van

organisaties, publicaties en activiteiten voor en door arbeiders, met als
ideologische spin in het midden de socialistische partijen.
Communistisch Platform is expliciet géén partij. Wij doen op geen enkele
plek mee aan verkiezingen, en hebben ook niet de pretenties om dat te gaan
doen. Communistisch Platform moet eerder gezien worden als een
pressiegroep. Wij streven naar een partij die de arbeidersbeweging weet te
verenigen achter een revolutionair socialistisch programma voor de
machtsovername door de arbeidersklasse. Dat wil niet zeggen dat binnen
zo’n partij maar één mening mag bestaan, zelfs niet als die mening de onze
is. Dit moet juist een partij zijn waar een veelheid van linkse stromingen zich
vertegenwoordigd voelen, en waarbinnen zij de discussie kunnen aangaan
over de te voeren strategie. In Nederland is de SP de grootste partij die in
haar beginselen daadwerkelijk nog antikapitalistische standpunten aanhangt,
en waarin de grootste hoeveelheid socialisten verenigd zijn. Om deze reden
zijn ook leden van het Communistisch Platform actief binnen de SP. De
standpunten en voorstellen die wij aandragen, zoals te lezen is in onze
artikelen en in ons voorstelprogramma, zijn in lijn met de hoofdtaken van de
SP (het formuleren van fundamentele kritiek op de kapitalistische
wereldorde, en het aandragen van en strijd voeren voor het verwerkelijken
van alternatieven voor de korte en langere termijn). Dat wij binnen de SP
werken, en onszelf niet buiten de SP plaatsen, ondanks onze
meningsverschillen met de huidige koers, doen wij omdat we sektarisme
afwijzen. Een meningsverschil zou niet een reden moeten zijn voor
socialisten om ons in verschillende sektarische partijen op te splitsen. Wij
moeten juist, zoals is geformuleerd in de hoofdtaken van de SP, ‘het gesprek
en de samenwerking aangaan met iedereen die wil en durft te denken over
een betere wereld.’
Helaas ontbreekt het in de SP aan een degelijke discussiecultuur. De
mogelijkheden om gehoord te worden zijn maar beperkt, via enkele minuten
inbreng op conferenties, congressen en partijraden per afdeling, en met
maar weinig mogelijkheden om je buiten deze structuren te organiseren.
Daarnaast is het onduidelijk wat er precies met kritische inbreng gedaan
wordt, omdat het partijbestuur geen verantwoording hoeft af te leggen over
haar handelen. Om deze redenen doen wij als organisatie al enkele jaren
voorstellen om dit aspect van de SP te verbeteren, door bijvoorbeeld voor te
stellen dat bestuursnotulen openbaar moeten worden, en dat onze
partijbladen opengesteld moeten worden voor kritische bijdragen van leden.
Dit zijn voorstellen die gelukkig steeds meer worden opgepikt door andere
SP-leden, met name binnen ROOD.

Dit heeft eraan bijgedragen dat op de afgelopen ROOD-ALV een aantal
kritische moties, die CP gesteund heeft, in stemming gebracht zijn en het
ook hebben gehaald. Kennelijk zijn hier een aantal mensen zo van
geschrokken dat op het eerstvolgende partijbestuursoverleg CP ter sprake is
gekomen en ongewenst is verklaard. Omdat het hebben van een andere
mening statutair niet verboden is, is CP daar bestempeld als politieke partij,
zodat er statutaire mogelijkheden zijn om over te gaan op royering. Het
moge duidelijk zijn dat ik deze gang van zaken zorgwekkend vind.
Nu ik hopelijk wat duidelijkheid heb gegeven over Communistisch Platform,
hoop ik dat jij op jouw beurt duidelijkheid wil geven over de gang van zaken.
Ik heb daarom de volgende vragen:
1. Op basis van welke informatie is Communistisch Platform bestempeld
tot politieke partij?
2. Klopt deze informatie met het beeld dat ik hierboven schets?
3. Op welke manier hadden leden en sympathisanten van Communistisch
Platform kritiek kunnen uiten zonder een royement te riskeren?
4. Wat voor vervolgstappen zullen nu ondernomen worden?
5. Kan jij je vinden in deze gang van zaken?
6. Tot dusver zijn voor zover ik weet enkel mensen in loondienst van de
partij ingelicht over de houding richting CP. Wanneer wordt de rest van
de partij hierover geïnformeerd?
7. Op welke gronden zal iemand aangewezen worden als CP lid?
8. Ben je bereid je uit te spreken tegen deze heksenjacht tegen kritische
SP’ers?
Zoals eerder gezegd zijn er binnen de partij steeds meer mensen die zich
(deels) in onze standpunten kunnen vinden, en dit ook uitspreken. Dit zijn
zeker niet alleen leden van Communistisch Platform. Veel van deze mensen
kennen wij niet eens. Ik ben bang dat deze mensen nu beschuldigd gaan
worden van CP-lidmaatschap en op die manier onder druk gezet zullen
worden om niet langer uit te komen voor hun standpunten. De angstcultuur
die hiermee opgebouwd wordt kan de SP op lange termijn alleen maar
schaden.
Ik hoop snel van je te horen.
Met kameraadschappelijke groet,
Namens het Communistisch Platform,
Mathias Marin

