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STATUTEN
SOCIALISTISCHE WERKERS PARTIJ
ALGEMEEN
HOOFDSTUK I.
Artikel 1.
De Partij draagt de naam SOCIALISTISCHE WERKERS
PARTIJ, en is opgericht op 24 januari 1960. Zij wordt verder
in deze statuten aangeduid met S.W.P.
Artikel 2.
De S.W.P. is een politieke organisatie van de werkende klasse
in Nederland. Het doel van de S.W.P. is neergelegd in de beginselverklaring.
Artikel 3.
De S.W.P. wil dit doel bereiken door:
a. de bevolking te mobiliseren in de klassenstrijd, voor de
nationale onafhankelijkheid en het behoud van de vrede,
voor de verwezenlijking van de socialistische doeleinden;
b. het ontplooien Van politieke en ideologische aktiviteit op
alle gebieden van het maatschappelijke en politieke leven;
C. waar mogelijk, samen te werken met andere socialistische
partijen in Nederland, teneinde mee te werken aan het tot
stand komen van de eenheid in de socialistische beweging
en als deel van de internationale arbeidersbeweging te
werken aan het bevorderen van het wederzijds begrip tussen de socialistische, communistische en andere werkerspartijen over de gehele wereld;
d. waar mogelijk, samen te werken met andere partijen en
organisaties die voor het behoud van de vrede, voor de
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democratische rechten en de behartiging van de belangen
van de werkende bevolking opkomen.
p;çs s
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2.

Artikel 4.
Lid van de S.W.P. kan zijn iedere man of vrouw van Nederlandse nationaliteit, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
die het beginselprogram, de statuten en het huishoudelijk
reglement onderschrijft.
Personen, die tijdens de oorlog van 1940-1945 het fascisme
of de bezetter actief hebben ondersteund, worden niet toegelaten tot het lidmaatschap van de S.W.P. Eventuele aanmelding als lid van personen, die gesympathiseerd hebben met
het fascisme, moet na grondig onderzoek zorgvuldig worden
overwogen.
Artikel 5.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging bij het afdelings-secretariaat;
b. overlijden;
c. royement.
Artikel 6.
Gronden voor royement kunnen zijn:
a. het niet nakomen van geldelijke verplichtingen;
b. het geldelijk benadelen van de S.W.P.;
c. het overtreden van de organisatie-beginselen, als vastgelegd in statuten en huishoudelijk reglement;
d. het plegen van handelingen, die het aanzien der S.W.P.
schaden;
e. het plegen van handelingen, die indruisen tegen doel en
streven van de S.W.P., zoals neergelegd in het beginselprogram.

Artikel 7,
De organisatie van de S.W.P. berust op de volgende organisatiebeginselen:
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1. Alle organen van de partij worden op democratische wijze
verkozen en zijn verantwoording verschuldigd aan de
leden.
2. Het Partijcongres is de hoogste instantie in de partij. Het
Partijbestuur geeft leiding aan de werkzaamheden van de
partij. De politiek van de partij wordt na Vrije en algemene
discussie door de leden vastgesteld, is bindend Voor alle
leden en mag door leden, die een minderheidsstandpunt innemen, niet worden tegengewerkt of doorkruist.
Dit betekent niet, dat leden, die een afwijkend standpunt
innamen bij een bepaalde beslissing, de plicht hebben dit
standpunt op te geven. Zij hebben het recht, wanneer de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, hun standpunt
opnieuw te verdedigen. Bestuursleden hebben het recht bij
de discussie in de partij hun mening te verdedigen, ook
indien deze afwijkt van het standpunt van de meerderheid
in het bestuur, waarin zij zitting hebben. Ook in de publicaties van de S.W.P. worden zij in de gelegenheid gesteld
hun opvattingen te formuleren.
3. Alle vraagstukken betreffende het organisatorische en politieke partijleven worden besproken in de daartoe bestemde partijorganen, met de hierboven gegeven garanties. De
S.W.P. kan niet toestaan, dat leden van deze gegeven
garanties afwijken. Fractievorming, d.w.z. het optreden
van georganiseerde oppositiegroepen met eigen organen
en groepsdiscipline, is derhalve noch noodzakelijk, noch
toelaatbaar.
4. Alle S.W.P.-organisaties en leidende organen van de partij
zijn onafhankelijk voor zover het het nemen van beslissingen betreft op het terrein van hun aktiviteit en voor
zover deze beslissingen in overeenstemming zijn met het
programma, de statuten en de algemene politiek van de
partij.
De leidende organen van de partij hebben de plicht de leden
te helpen bij het ontwikkelen van initiatieven en aktiviteiten. Teneinde de juiste beslissingen te kunnen nemen,
passen de leidende organen en de afdelingen in hun werk
de methode toe van overleg inzake alle belangrijke kwesties met betrekking tot de aktiviteit en de politiek van
de partij.
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De leidende organen kunnen ook uitgebreide vergaderingen
houden, waaraan ook andere leden en funktionarissen van
de partij kunnen deelnemen,
Artikel 8.
De S.W.P.-organisatie bestaat uit: bedrijfsafdelingen, plaatselijke of buurtafdelingen en gewesten.
De bedrijfsafdelingen verrichten het werk der S.W.P. onder
het personeel van hun bedrijf, daarbij gesteund door de afdeling of het gewest waar de bedrijfsafdeling gevestigd is.
De afdelingen verrichten dit werk onder de gehele bevolking
van een bepaalde gemeente of gebied.
De bedrijfsafdelingen zijn zelfstandig bij de afdelingen of gewesten aangesloten.
VERKIEZING DER BESTUREN,
Artikel 9.
Alle besturen worden door de leden of hun afgevaardigden
gekozen. Ieder lid heeft het recht candidaten te stellen. De
candidaten worden in de vergaderingen besproken door de
leden of de afgevaardigden. De stemming is schriftelijk en
geheim. Op de stembiljetten worden de candidaten in alfabetische volgorde vermeld, zonder voorkeuraanduiding.
VERANTWOORDING DER BESTUREN.
Artikel 10.
Alle besturen zijn voor hun werkzaamheden op alle gebieden
verantwoording schuldig aan de vergaderingen, die hen hebben gekozen, de ledenvergaderingen, konferenties, of het
partijcongres, welke hen te allen tijde van hun functies kunnen ontheffen.
HOOFDSTUK IV.
VAN DE AFDELINGEN.
Artikel 11.
Een afdeling wordt gevormd door de leden uit een bedrijf,
stadswijk, landelijke gemeenschap of gemeente.
In gemeenten met een groot aantal inwoners, of met een uit28
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igestrekt gebied, worden, wanneer het aantal leden daartoe
aanleiding geeft afdelingen in wijk of buurt gevormd.
De afdeling is het uitvoerend orgaan bij de strijd voor het
socialisme. Zij dient de partijpolitiek te ontwikkelen op grondslag van de bijzondere omstandigheden van haar werkterrein
en haar leden naast politieke scholing leiding te geven bij hun
maatschappelijke en politieke aktiviteit.
De afdeling heeft verder tot taak haar organisatie te versterken door het werven van nieuwe leden, de politieke invloed
van de Partij uit te breiden, en abonnees te werven voor het
partijorgaan.
VAN HET BESTUUR.
Artikel 12.
De leden kiezen uit hun midden een afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur heeft tot taak er voor zorg te dragen,
dat:
a. leiding wordt gegeven aan bet werk in de afdeling;
b. alle ingeschreven partijleden regelmatig hun kontributie
betalen;
C. de leden op de hoogte worden gehouden van het partijleven. Het afdelingsbestuur dient minstens 1 maal in de
twee maanden een afdelings-ledenvergadering bijeen te
roepen, waar de leden in de gelegenheid worden gesteld
aktief mee te werken aan de besluitvorming. Het afdelingsbestuur werkt als een kollektief.
Naast liet uitvoeren van besluiten van hogere organen
heeft het afdelingsbestuur de plicht ervoor zorg te dragen,
dat in de afdeling geformuleerde kritiek op gewest of
partijbestuur, aan deze organen bekend gemaakt wordt.
OVER DE AFDELINGS-FINANCIËN,
Artikel 13.
Als regel financiert de afdeling haar eigen werkzaamheden,
in bijzondere gevallen kan het afdelingsbestuur een beroep
doen op gewest of partijbestuur.
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Artikel 14.
In aaneengesloten delen van het land, waar meer dan één
afdeling bestaat, kan worden overgegaan tot het oprichten
van gewesten.
VAN HET BESTUUR.
Artikel 15.
Verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de S.W.P. in
een gewest is het door de afgevaardigden van de afdelingen
op een gewestelijke conferentie gekozen gewestelijk bestuur.
Het bestuur onderhoudt regelmatig kontakt tussen de afdelingen en het partijbestuur.
Leden van het gewestelijk bestuur kunnen hun funktie combineren met een funktie in het Partijbestuur.

HOOFDSTUK VL
Artikel 16.
Het partijbestuur wordt door het partijcongres gekozen en
geeft leiding aan de partijwerkzaamheden tot aan het volgend
congres. Het heeft de plicht alle besluiten, genomen op de
conferenties en congressen, ten uitvoer te brengen.
Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de inhoud der door
de S.W.P. uit te geven organen.
Het is verplicht om eenmaal in de twee jaar een congres
bijeen te roepen om rekening en verantwoording af te leggen
van de door het partijbestuur verrichte werkzaamheden.
Voorzitter, secretaris-penningmeester of secretaris en penningmeester en hoofdredacteur van het partijorgaan worden
in functie gekozen.

WOOFDSTUK VIL
t»»
Artikel 17.
Het partijbestuur kiest uit haar midden een dagelijkse leiding,
waartoe de gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester
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behoren. Deze leiding heeft tot taak de vergaderingen van
het partijbestuur voor te bereiden en treedt op in hoedanigheid van de door haar aangegane funkties van voorzitter,
secretaris en penningmeester. De dagelijkse leiding neemt als
regel geen bindende besluiten tenzij een zodanig spoedeisende
kwestie moet worden afgedaan, dat het partijbestuur niet
bijeengeroepen kan worden.
Ook zulke besluiten behoeven echter nog goedkeuring van het
partijbestuur.
HOOFDSTUK VIJL
VAN HET PARTIJCONGRES.
Artikel 18.
Het partijbestuur van de S.W.P. heeft tot taak eenmaal in de
twee jaren een algemeen partijcongres te beleggen. Dit partijcongres is de hoogste instantie van de S.W.P. Door het partijcongres worden behandeld:
1. de verslagen over de politieke en organisatorische werkzaamheden der S.W.P. uit te brengen door het partijbestuur'
2. volledig verslag over inkomsten en uitgaven der partij, uit
te brengen door het partijbestuur;

ud der door

3. alle vraagstukken van politiek en organisatie;
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4. verkiezing van een nieuw partijbestuur en een financiële
controlecommissie;
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5. verandering ni Beginselverklaring, Statuten en Huishoudelijk Reglement;
6. een te publiceren pers-communiqué, resoluties en besluiten.
BUITENGEWOON CONGRES,
Artikel 19,
De S.W.P. belegt een buitengewoon congres als de organisatorische of politieke toestand dit vereist.
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Dit buitengewone congres wordt bijeengeroepen door het
partijbestuur als gevolg van:
a. een besluit van het partijbestuur;
b. een verzoek van tenminste een derde van de afdelingen.

Artikel 20.
1. De inkomsten van de S.W.P. worden verkregen uit de
contributie der leden, uit vrijwillige bijdragen en uit de
baten van door de partij beheerde eigendommen, organen
en instellingen en uit door de partij georganiseerde activiteiten.
2. Het beheer der financiën berust bij de penningmeester en
staat onder controle van de financiële controlecommissie. De penningmeester is verantwoordelijk tegenover het
Partijbestuur. Het Partijbestuur brengt aan het partijcongres een financieel verslag uit.
3. De afdelingen en gewesten behouden een door het Partijcongres vast te stellen percentage der contributiegelden
voor hun eigen uitgaven.
HOOFDSTUK X.
SLOTBEPALING.
Artikel 21.
De practische doorvoering van de Statuten wordt geregeld
in het Huishoudelijk Reglement.
In gevallen, waarin de Staten en het Huishoudelijk Regiement niet voorzien, beslist het Partijbestuur.
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