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~Het gaat goed met de SP. Sinds 1998 is ons ledental 

gegroeid van 25.000 naar meer dan 31.000, ons stemmen

tal van 303.000 naar 560.000 en ons zeteltal in de Tweede 

Kamer van vijf naar negen. Onze uitgangspositie is op 

25 januari 2003, op ons 11 de congres, daarmee beter dan 

ooit en onze kansen zijn groter dan ooit. En juist dat 

verplicht ons om nu nieuwe stappen voorwaarts te zetten 

in de ontwikkeling van onze partij en onze politiek. Ambi

tieuze doelen passen bij een ambitieuze partij. Dus willen 

we meer leden, meer actieve leden, meer afdelingen, meer 

gemeenteraadsfracties, meer Kamerzetels. Daarmee 

kunnen we meer invloed en meer steun in de samenleving 

opbouwen voor onze politieke opvattingen en alternatie

ven en bijdragen om het tij van het neoliberalisme te keren 

ten gunste van meer menselijke waardigheid, gelijkwaar

digheid en solidariteit, de essentie van het socialisme zoals 

wij het gedefinieerd hebben in ons beginselprogramma 

'Heel de mens'. 

We kunnen de komende jaren voortbouwen op het politieke en 
organisatorische fundament dat we in de afgelopen jaren hebben 
gelegd. Op ons 8ste congres in mei 1999 namen we een aantal 
belangrijke maatregelen om onze organisatie op orde te brengen 

en aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Op ons 9de 
congres in december 1999 formuleerden we in ons nieuwe begin
selprogramma 'Heel de mens' onze politieke hoofdtaak: hetformu
leren vanfundamentele kritiek op de kapitalistische wereldorde; 
het aandragen van en strijd voeren voor het verwerkelijken van 
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alternatieven voor de korte en langere termijn; het gesprek en de 
samenwerking aangaan met iedereen die wil en durft te denken 

over een betere wereld. We legden vast welke kant we op willen 
met onze samenleving en met welke meetlat we beoordelen of we 
bepaalde ontwikkelingen en voorstellen moeten steunen of bestrij
den. Als ijkpunten van die meetlat kozen we: menselijke waardig
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Op ons lOde congres in 
januari 2002 formuleerden we vervolgens op basis van die alge
mene uitgangspunten ons nieuwe actieprogramma 'Eerste weg 
links', met onze concrete voorstellen voor de landelijke politiek 
voor de komende jaren. 
Ons 11 de congres heeft als centrale thema: hoe kunnen we de 
nieuwe kansen die onze toegenomen landelijke populariteit ons 
biedt, vooral op lokaal niveau optimaal benutten? 

De gevolgen van het neoliberalisme 
Het neoliberali sme dat twintig jaar geleden in Noord-Amerika en 
West-Europa aan zijn wereldwijde opmars begon is nog steeds de 
heersende politieke ideologie. In Nederland is die ideologie van 
'meer markt, minder overheid' door alle grote partijen aanvaard, 
inds in 1982 het eerste kabinet-Lubbers (CDA/VVD) aantrad. 

Dat heeft diepe sporen achtergelaten in de samenleving, waarin het 
'ieder voor zich ' steeds dominanter is geworden ten koste van de 
georganiseerde solidariteit. Maatschappelijke tweedeling is op veel 
terreinen vergroot en de individualisering heeft sociale verbanden 
aangetast. De publieke sector is uitgekleed en mensen zijn steeds 
meer aangemoedigd hun eigen belang na te streven en te laten 
prevaleren boven het gezamenlijke belang. Wisselingen in de rege
rings amenstelling (1989 CDA/PvdA; 1994 PvdANVD/D66) 
hebben geen verandering in de kern van het beleid opgeleverd. In 
mei 2002 is de achtjarige 'paarse' coalitie van voormalige sociaal
democraten en liberalen afgelost door een regering van christen
democraten, rechtsliberalen en een nieuwe politieke groepering, 
LPF. Diens ' invasie' in het parlement was het gevolg van de grote 
aantrekkingskracht van de op 6 mei 2002 vermoorde Pim Fortuyn 
op kiezers die met hun stem de neoliberale coalitie van PvdA, 
VVD en D66 wensten af te straffen. Daarbij speelde vooral de 
grote onvrede over het beleid inzake onderwijs, zorg, veiligheid, 
asiel, integratie en bestuursstijl een belangrijke rol. 
Deze schijnbare politieke aardverschuiving lijkt het ideologische 
fundament onder het beleid wederom niet wezenlijk aangetast te 
hebben. De nieuwe regering gaat voor wat de sociaal-economische 
politiek betreft, op hoofdlijnen verder waar de vorige gebleven 
was. Daardoor zullen de maatschappelijke tegenstellingen nog 
verder worden versterkt in plaats van verminderd. Op sociaal
cultureel gebied lijkt het kabinet van CDA, LPF en VVD een meer 
conservatieve koers te prefereren, waar Paars zich graag probeerde 
te profileren met 'moderniseringen ' op terreinen als euthanasie, 
drugsgebruik en het homohuwelijk. En de nieuwe regering zegt 
zich in te willen zetten tegen 'norm verval'. Daarbij lijken Balken
ende c.s. zich echter niet te willen realiseren dat er een samenhang 
is tussen de ideologie van ' ieder voor zich' en het gedrag van bur
gers. Een beleid dat onterechte verschillen rechtvaardigt, dat de 
publieke zaak verdacht maakt en solidariteit afbreekt zal burgers 
alleen maar normlozer maken en eerder breed gerespecteerde 
waarden blijven ondermijnen. 

Onze rol in de landelijke politiek 
Met het voortduren van deze neoliberale politiek wordt de nood
zaak om op zelfstandige en zelfbewuste wijze daartegen oppositie 
te voeren en als waakhond op het Binnenhof op te treden alleen 
maar groter. Daarbij zullen we overigens niet alleen de nieuwe 

coalitie maar ook de nieuwe oppositie kritisch moeten blijven 
volgen. Onze landelijke volksvertegenwoordigers, die zich door 

meer mensen dan ooit voorheen gesteund weten en daardoor een 
versterkte parlementaire positie veroverd hebben, zullen de komen
de jaren een hoofdrol spelen in onze ontwikkeling. Zij moeten de 
harten van mensen stelen, met heldere analyses en eerlijke politiek. 
Zij moeten -tegen de hoofdstroom van de politiek in- een vast
houdend en aanstekelijk geloof tonen in de mogelijkheid dat we 
het vandaag niet slechter moeten maken dan het gisteren was en 
dat het morgen beter kan zijn dan vandaag! Ze moeten realist in 
het heden zijn, optimist voor de toekomst en activist in de politiek 
van alledag. We moeten de kans grijpen om op een groot aantal 
terreinen opinieleider te worden. Hier is geen plaats voor schroom 
of overdreven bescheidenheid. Drie verkiezingen op rij horen wij 
tot de winnaars van de landelijke verkiezingen. Blijkbaar stellen 
we de mensen die ons kiezen niet teleur en slagen we er in nieuwe 
mensen voor ons te winnen. Op dat pad moeten we verder gaan. 
Dan zullen we nog meer kiezers en leden aan ons weten te binden. 
Dat kan, maar alleen als onze Kamerleden bij hun werk kunnen 
rekenen op voortdurende voeding en ondersteuning vanuit de hele 
partij. Onze Kamerleden moeten het snelst en best geïnformeerd 
zijn over ontwikkelingen in de samenleving en daardoor in staat 
om voortdurend de strijd binnen het parlement te koppelen aan de 
ontwikkelingen daarbuiten . Onze afdelingen, ons partijapparaat, 
onze leden moeten hen garanderen dat we waar nodig steeds de 
woorden van onze Kamerleden met daden kunnen ondersteunen. 
Maar ook het omgekeerde moet het geval zijn: dankzij onze positie 
in de Kamer kunnen onze afdelingen, raadsfracties en andere gele
dingen snel voorzien worden van informatie, ter ondersteuning van 
eigen activiteiten en opvattingen. Ook het parlementaire werk in de 
gemeenteraad en in Provinciale Staten dienen we voortdurend te 
verbinden met het buitenparlementaire werk. Dat zijn we aan onze 
kiezers verschuldigd. Doen we dat niet, dan minimaliseren we 
onze invloed; doen we dat wel, dan is het geheel van onze aanpak 
meer dan de som der delen. Laten we alle overdreven bescheiden
heid afleggen en ons overal zelfbewust tot een lokale politieke 
factor van betekenis maken, waarvan de mensen zeggen: 'Ze dur
ven te strijden en ze weten te winnen! ' Om het tij dat onze samen
leving bedreigt te keren, zullen we ook meer bondgenootschappen 
moeten sluiten met mensen en organisaties die in ieder geval op 
bepaalde punten dezelfde inzichten en doelen hebben als wij : vak
bonden, milieuorganisaties, kerken, organisaties die zich verzetten 
tegen de neoliberale globalisering. 

Dé partij tégen sociale afbraak, vóór sociale 
wederopbouw 
De komende tijd moeten we ons daarom verder ontwikkelen tot dé 
partij tegen de sociale afbraak en vóór de sociale wederopbouw. 
Evenzo moeten we op cultureel gebied en inzake natuur en milieu 
het verzet tegen de afbraak van waardevolle voorzieningen en 
beschermende regels voluit organiseren en steunen en alternatieven 
voor de wederopbouw aanleveren. We moeten steeds meer mensen 
die zich met ons zorgen maken over de versplintering en verhar
ding van de samenleving, de aantasting van natuur en milieu, de 
afbraak van sociale en democratische rechten, overtuigen dat wij 
goed gereedschap bieden om weerwoord te geven. We zijn dankzij 
onze groei, kwantitatief in leden en kiezers, maar vooral ook kwa
litatief, in analyses en voorstellen, van kleine tot middelgrote partij 
geworden, en daarmee een factor van politieke betekenis en een 
hoopgevend alternatief voor de heersende politiek. Daarom mogen 
we, met de nodige bescheidenheid, nu de pretentie hebben uit te 
groeien tot een nóg grotere partij, die open staat voor alle mensen 
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die geen 'ieder-voor-zich' -samenleving wensen, maar de voorkeur 
geven aan samenleven op basis van menselijke waardigheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit. De SP is méér dan een getuige
nispartij - we zijn een partij die aangeeft hoe een betere wereld 
mogelijk is. Waar andere partijen die pretentie hebben opgegeven 
en zichzelf maatschappelijk marginaliseren, moeten wij de mensen 
die politiek dakloos zijn geworden overtuigen dat het goed is om 
de wereld te verbeteren. 

Versterk het activisme 
Het zal ongetwijfeld een hele klus worden om in de komende jaren 
nog veel meer mensen voor onze opvattingen over menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te winnen. De tegen
krachten zijn immers sterk. Willen we succesvol zijn dan zullen we 
in ieder geval pal moeten staan voor de gerechtvaardigde wensen 
van de bevolking en die verbinden aan onze uitgangspunten en 
voorstellen. Overal moeten we bewijzen dat we daadwerkelijk de 
beste bondgenoot zijn in de strijd tegen sociale afbraak en voor 
sociale opbouw. Mensen en organisaties die in het verleden reden 
hadden om (nog) niet dat bondgenootschap met ons te zoeken, 
moeten in de komende tijd overtuigd raken van onze goede 
bedoelingen én onze daadwerkelijke kracht. 
Dat kan, als we ons activisme kwantitatief en kwalitatief verder 
versterken. En waar kan dat op dit moment beter dan bij de mensen 
voor de deur, in de straat, om de hoek, in hun buurt, in hun eigen 
leef- en werkomgeving? Als SP zijn we geworden tot wat we zijn, 
mede op basis van onze bereidheid om het op te nemen voor alle
daagse zaken als verkeersveiligheid, fatsoenlijk woningonderhoud, 
een betaalbare huur, voldoende speelruimte, een groenere buurt, 
schone lucht, veilig wonen, ruimte voor ontspanning en sport, 
eerlijke kansen voor iedereen op een goed dak boven het hoofd in 
een leefbare wijk, op goed onderwijs, goede zorg en behoorlijk 
betaald werk. Op lokaal niveau is vaak het beste te bewijzen dat de 
mens invloed kan hebben op zijn omgeving en op zijn toekomst en 
geen speelbal hoeft te zijn van onzichtbare machten en krachten. 
Op lokaal niveau kan het zelfvertrouwen van mensen worden ver
groot door zeggenschap af te dwingen over hóe er wordt samen
geleefd. Wat is er tégen een veilige buurt, goede huizen, ruimte om 
te leven voor iedereen? Wat is er tégen het bieden van goede zorg 
aan mensen die dat nodig hebben? Wat is er tégen betrokkenheid 
van burgers bij de beslissingen die henzelf betreffen? En waarom 
zouden we die elementaire zaken nfet kunnen regelen in een van de 
rijkste landen van de wereld? 

Overtuigen met praktische politiek 
In het verleden wisten linkse partijen de harten van mensen te 
winnen door hun belangeloze bereidheid hen te helpen problemen 
aan te pakken en op te lossen. Het sociaal-democratische 'wethou
derssocialisme' overtuigde veel mensen van de kracht van de 
sociaal-democratie. De praktische steun aan de strijd van vakbon
den voor meer sociale rechtvaardigheid in de alledaagse werkelijk
heid opende voor velen de weg naar socialistisch geïnspireerde 
partijen. De beginnende SP verwierf sympathie, steun en stemmen 
door voorop te lopen bij plaatselijke huuracties, milieustrijd en 
concrete belangenbehartiging. Ook in de toekomst kan de wer
vingskracht van lokaal activisme, nu gekoppeld aan een partij die 
er ook in de nationale politiek daadwerkelijk toe doet, onze positie 
als dé socialistische partij van Nederland verder versterken. Laat 
ons motto zijn: 'Denk (inter)nationaal , handellokaal !' 
Ons 'lokaal activisme' heeft nu meer kans van slagen dan ooit, 
omdat we nu in de landelijke politiek een zichtbare eigen plaats 
hebben veroverd. We zijn nu ook bekender en we mogen rekenen 

op veel sympathie. We hebben de mogelijkheid om lokale kwesties 
in een nationaal perspectief te plaatsen en landelijk te ondersteunen: 

problemen in het openbaar vervoer, tekorten in de gehandicapten
zorg, de dakloosheid, de verslavingsproblematiek, segregatie van 
autochtonen en allochtonen enzovoorts. Tegelijkertijd zal het lokale 
activisme onze plek in de landelijke politiek verder versterken. 

Om deze groei van het lokaal activisme mogelijk te maken moeten 
we eerst als partij , in al onze geledingen, van de absolute noodzaak 
ervan overtuigd zijn. En niet alleen in theorie- het moet ook onze 
harten raken. Wat het hart niet heeft kan het verstand niet brengen. 
Alleen als we zelf beseffen dat veel problemen van mensen in hun 
directe omgeving opgelost kunnen worden, kunnen we dat enthou
siasme overbrengen op anderen en hen motiveren met ons mee te 
strijden. We moeten op alle niveaus van de partij mensen hebben 
en opleiden die ervan overtuigd zijn dat de wereld te verbeteren is. 
We hebben geen behoefte aan mensen die op de winkel passen en 
tevreden zijn met wat we hebben bereikt. Stilstand is de dood in de 
pot voor een politieke beweging als de onze. Het uit de weg gaan 
van sociale strijd druist volledig in tegen onze analyses, onze uit
gangspunten en onze doelstellingen. De strijdlust van de socialis
ten die ons voorgingen moet ons uitdagen om meer te doen. Ons 
beheer van het socialistisch erfgoed moet niet museaal zijn maar 
integraal: in wat wij hier en nu doen, betonen we respect aan wat 
anderen vóór ons hebben gedaan. Dat Nederland in vergelijking 
met veel andere landen betere sociale voorzieningen heeft is mede 
aan die strijd te danken - en daarom dienen wij pal te staan voor 
behoud, bescherming en verbetering daarvan. Dat vereist een grote 
inspanning van onze hele partij . Maar we zijn er klaar voor! 

Gericht op de toekomst 
Gedreven mensen horen de dienst uit te maken in de SP van de 
toekomst. Maar gedrevenheid alleen is niet voldoende. Bij het hart 
komt het hoofd, om richting te geven aan het enthousiasme voor de 
strijd voor een betere toekomst, meer in overeenstemming met ons 
mensbeeld en onze idealen. Dat betekent dat mensen die de SP 
vormen zichzelf dienen te verplichten om te Ieren, bij te Ieren - en 
indien nodig ook af te leren. Dat vereist een naar buiten gekeerde 
cultuur en opstelling. In plaats van het gelijk in de eigen kring te 
zoeken moeten we vooral de discussie aangaan met anderen, in de 
Kamer, de provinciale en lokale volksvertegenwoordiging, in de 
media, maar vooral ook rechtstreeks met de mensen. Steeds horen 
we te durven twijfelen aan wat tot dan toe juist lijkt, we moeten 
permanent leren van onze ervaringen en die van anderen en het 
geleerde zo snel mogelijk in de praktijk brengen. Daarbij moeten 
we resoluut zijn: van wat niet meer blijkt te gelden of te werken 
moeten we zonder treurnis afscheid nemen. Steeds moet niet het 
verleden, maar de toekomst bepalend zijn voor ons handelen. 
De SP moet vooral ook een partij van gewone mensen zijn, die 
midden in het leven staat. We moeten heel scherp het onderscheid 
weten tussen idealisme en dagdromerij. Dat betekent dat de SP 
slechts kan werken als we tussen de mensen staan. We moeten 
mensen opzoeken, aanspreken, informeren, de helpende hand bie
den, ook Uuist) als er geen camera's in de buurt zijn. En iedereen 
die dat wil moet óns kunnen opzoeken, aanspreken, informeren en 
de helpende hand bieden. We moeten openstaan voor nieuwkomers 
in onze partij en hen zo snel als het maar kan wegwijs maken in de 
politiek. 

Bereid tot verandering en verbetering 
Ja, het gaat goed met de SP- maar we moeten ons de komende tijd 
wél blijven veranderen en verbeteren. We dienen ons daarbij te 
realiseren dat we in 2002 heel veel gewonnen hebben bij de 
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nationale verkiezingen, maar beduidend lager hebben gescoord bij 
de lokale verkiezingen. In plaats van de door onszelf voorspelde 

winst over de gehele linie was ons resultaat sterk wisselend: winst, 
gelijk blijven maar ook verlies. We hebben vastgesteld dat onze 
eigen politieke barometers op lokaal niveau lang niet altijd nauw
keurig genoeg zijn. We hebben de (tijdelijke) aantrekkingskracht 
van de ' leefbaar' -beweging onderschat en te weinig aandacht ge
geven aan het lokaal activisme, dat juist in het verleden mensen 
overtuigde in ieder geval plaatselijk voor de SP te kiezen . Die 
ontwikkeling dient gekeerd te worden. Hoe meer we (weer) onder 
de mensen zijn, en met hen de strijd aanbinden voor sociale verbe
teringen, hoe meer we hun partij zullen zijn. En hoe beter we zul
len weten hoe de samenleving ervoor staat en hoe we er zelf voor 
staan. Dat geeft ons de kans om betere antwoorden te geven als 
zich nieuwe sociale en politieke fenomenen voordoen. En nog 
belangrijker: het zal er voor zorgen dat we ook lokaal (weer) voor
op kunnen lopen in de sociale en politieke strijd. 
We dienen ons te reali seren dat onze lokale ontwikkeling de laatste 
jaren achterblijft bij onze landelijke. Dit houdt natuurlijk verband 
met de keuze om onze nationale doorbraak te realiseren (1994) en 
uit te breiden (1998 en 2002). Maar het heeft ook te maken met het 
afnemend besef dat de SP zonder lokaal activisme, zonder recht
streekse relaties met grote delen van de bevolking, niet naar beho
ren kan werken. Waar we in de begintijd van de SP nog wel eens 
(vaak uit de nood geboren) de nationale dimensie van de politiek 
pleegden te onderschatten en dachten dat álles op lokaal niveau 
gerealiseerd moest kunnen worden, willen we nu nogal eens de 
lokale dimensie onderschatten en denken dat veranderingen slechts 
op nationaal niveau gerealiseerd kunnen worden. Die misvatting 
moeten we krachtig bestrijden. Laten we ervoor zorgen dat ons 
lokale optreden niet onze achilleshiel wordt maar onze biceps! 
De komende tijd hoort het tweede motto van onze partij te zijn: 
'Verbeter de wereld, hier en nu!' Als we erin slagen om dit motto 
ook lokaal in de praktijk te brengen, dan zullen de ervaringen, 
inzichten en successen die daar het gevolg van zijn een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de héle partij . 
On dertigjarig erfgoed van ' naar de mensen toe' moet ook uit
gangspunt zijn voor de toekomst! 
Zoals hiervoor gezegd heeft ons 8ste congres in mei 1999 al een 
heleboel besluiten genomen om ons werk op lokaal niveau te ver
beteren. Een deel daarvan hebben we uitgevoerd. Andere besluiten 
wachten nog op uitvoering. Laten we op alle niveaus de besluiten 
van dat congres langs de huidige praktijk te leggen en waar nodig 
aanpassingen doorvoeren. 

Hoofdrol voor partijafdelingen 
Waar onze partij als zodanig en onze landelijke volksvertegen
woordigers in het bijzonder de komende jaren een hoofdrol moeten 
spelen in de landelijke politiek, is een andere hoofdrol weggelegd 
voor onze leden en afdelingen. Hun inbreng en inzet zal beslissend 
zijn voor onze ontwikkeling in de komende jaren. Als we meer 
trijd wi llen leveren en daar meer mensen bij willen betrekken, 

moeten we meer voeten aan de grond krijgen in het hele land en 
meer slagkracht ontwikkelen op tal van terreinen . Hoewel het hele 
land onderverdeeld is in afdelingen, concentreert de feitelijke aan
dacht van onze afdelingen zich op een beperkt aantal gemeenten. 
Dat kan, nu we als partij groeien, niet langer zo blijven. Op korte 
termijn moeten we ons kwantitatief verbreden. De partijraad van 
juni 2002 heeft al besloten dat elke bestaande afdeling er in 2003 
voor zorgt dat ze tenminste één volwaardige nieuwe afdeling 
opricht. Dat is een haalbaar plan. In enkele tientallen gemeenten 
hebben we nu al (bijna of ruimschoots) voldoende leden om een 

nieuwe afdeling te beginnen en de uitslag van de laatste Kamer
verkiezingen laat zien dat we in die plaatsen ook voldoende steun 

en sympathie onder de bevolking hebben. Het is zaak om snel een 
goede start te maken en daarvoor de juiste, energieke en vasthou
dende mensen te vinden en op te leiden. Extra aandacht moeten we 
geven aan die delen van het land waar we nog weinig partijafdelin

gen hebben zoals Noord-Holland en het Noordoosten. En in de 
plaatsen waar de omstandigheden nog niet dusdanig zijn dat er op 
korte termijn een volwaardige partijafdeling kan worden opgericht 
moeten we in ieder geval af van de status van niet-bestaan. De stap 
tussen niets en een volwaardige afdeling is nu te groot. We moeten 
overal onze leden, sympathisanten en kiezers in de gelegenheid 
stellen elkaar te treffen. De SP kan dan ook daar naar buiten treden 
en mensen van dienst zijn. Alleen zo maken we het mogelijk dat de 
SP over een aantal jaren lokaal overal voet aan de grond heeft en 
mensen mobiliseert - wat op zich weer een noodzakelijke voor
waarde is om ons landelijk verder te ontwikkelen en nog meer 
volwaardige afdelingen te krijgen. En daarmee brengen we, na de 
grote stappen voorwaarts in de landelijke politiek, de balans tussen 
nationaal en lokaal optreden, weer in evenwicht en op een hoger 
niveau. 

Kansen grijpen 
Door het verhogen van het lokale activisme, het versterken van 
onze basis en het optimaal benutten van onze versterkte positie 
in de nationale politiek, zullen we een grote stap vooruit zetten. 
Natuurlijk zal dat niet eenvoudig zijn. Het zou ook naïef zijn om 
te denken dat het makkelijk is. Veel politieke partijen zijn in het 
verleden vastgelopen in hun ontwikkeling, mede omdat ze deze 
stap niet konden zetten. Aan ons de taak om te laten zien dat we 
van die ervaringen geleerd hebben en daarom succesvol verder 
kunnen gaan met de ontwikkeling van het socialisme in Nederland. 

Om onze nieuwe kansen te 
kunnen grijpen is het goed de 
volgende afspraken te maken op 
het partijcongres van 25 januari 
2003 

Ruim baan voor verantwoordelijke afdelingen 
Als we vinden dat onze partijafdelingen een hoofdrol dienen te 
spelen in de komende tijd, betekent dat ook dat afdelingen zelf 
verantwoordelijk zijn voor het inhoud geven aan die rol en hun 
overige politieke taken. Die taken stellen ze zich zelf, op de leden
vergadering en in het afdelingsbestuur en -gezamenlijk met de 
rest van de partij -in de Partijraad. Voor de uitvoering van de 
gestelde taken dienen de leden van de afdeling, onder leiding van 
het afdelingsbestuur, ook samen zelf te zorgen. 
Het is die inzet van de leden die onze partij zo bijzonder maakt
en zo aantrekkelijk voor leden, kiezers en sympathisanten. Het 
bewaken van onze vrijwilligersorganisatie die zich niet door 
vrijblijvendheid maar betrokkenheid en professioneel optreden 
kenmerkt, is essentieel voor onze toekomst. Meer werk kunnen 
we aanpakken als we meer leden bij het werk betrekken en bij 
het werk de meest effectieve werkmethoden gebruiken. 
Ter ondersteuning van de afdelingen zullen de regiobestuurders in 
het Partijbestuur in de toekomst gaan optreden als permanente 
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sparringpartner van de afdelingsbesturen. Het regio-overleg moet 
intensiever en effectiever worden. Daarnaast zullen binnen het 

partijapparaat enkele adviseurs permanent beschikbaar komen voor 
de afdelingen. En indien afdelingen meewerken aan landelijke 
campagnes moeten zij ook een beroep kunnen doen op deskundig 
advies en accurate bijstand. 

Naar 40.000 leden in 2006 
We hebben bewezen dat we in staat zijn permanent te groeien in 
ledental, mits we er voldoende aan werken: van 25.000 in 1998 
naar ruim 31.000 in 2002. Verdere groei biedt nieuwe kansen tot 
vergroting van onze kracht, met name op lokaal niveau. De volgen
de mijlpaal is 40.000 leden, die we vóór de Kamerverkiezingen 
van 2006 moeten bereiken en die al onze afdelingen meer mensen, 
meer ideeën, meer mogelijkheden zal bieden. Die groei komt 
natuurlijk niet vanzelf. Dat kost tijd, moeite en geld, van de lande
lijke partij maar vooral ook van onze partij afdelingen. Maar deze 
inzet betaalt zich dubbel en dwars uit. Daarom moeten we afspre
ken om elkjaar campagne voeren: landelijk én lokaal. Afdelingen 
kunnen, als ze dat willen, begeleiding krijgen bij het (leren) toepas
sen van de meest effectieve werkmethoden. Daarnaast moeten we 
structureel veel aandacht geven aan alle leden, om hun betrokken
heid bij en inzet voor de partij te vergroten en om de uitstroom van 
leden te beperken. En we moeten ons steeds realiseren dat meer 
leden ons meer mogelijkheden geven maar dat dat alleen geldt als 
we nieuwe leden goed begeleiden. 

Naar een verdubbeling van het aantal afdelingen 
en raadsfracties 
Met meer afdelingen kunnen we de bevolking beter van dienst zijn 
en het werk beter verdelen. Dat weten we wel - maar om dan ook 
de daad bij het woord te voegen is in het verleden nog niet zo een
voudig gebleken. Maar nu zijn de omstandigheden beter dan ooit. 
We moeten echt optimaal gebruik maken van de grote populariteit 
die onze partij momenteel onder de mensen heeft om ons netwerk 
van afdelingen snel uit te breiden en de opgelopen achterstand in te 
lopen. Het aantal afdelingen moeten we in 2003 verdubbelen en in 
de jaren daarna verder uitbreiden. Dan vergroten we de slagkracht 
van de partij en krijgen we de mogelijkheid om in 2006 het aantal 
gemeenteraden met een SP-fractie te verdubbelen. Van alle 
bestaande afdelingen mag gevraagd worden ter uitvoering van dit 
besluit in 2003 binnen de huidige afdelingsgrenzen tenminste één 
nieuwe afdeling van de grond te tillen. 

Een campagne voor meer kaderleden 
De grote groei van het ledenbestand moet positieve gevolgen 
hebben voor het werk van de partij in het algemeen en de afdeling 
in het bijzonder. Tot nu toe is er geen campagnegewijze werving 
van 'kaderleden', leden die een bepaalde taak op zich willen en 
kunnen nemen in onze organisatie. Veel afdelingen komen er in 
hun eentje niet aan toe om de groei in leden om te zetten in min of 
meer evenredige groei in kaderleden. Daardoor blijft het aantal 
actieve leden te beperkt en kunnen we maar ten dele doen wat we 
willen. Naast ledenwervingscampagnes moeten we daarom vanaf 
nu voorrang geven aan uitgewerkte campagnes voor de werving 
van nieuwe kaders en aan het behoud en de ontwikkeling van 
geworven kaderleden. Door die collectieve aanpak kunnen we 
elkaar inspireren, van elkaar leren en ook elkaar controleren. Want 
groei van kwantiteit en kwaliteit van ons kader is van groot belang 
voor de hele partij . Om misverstanden en teleurstelling te voor
komen moeten we ook heldere afspraken maken. Dat wordt nu 
nogal eens vergeten. Wanneer leden een bepaalde taak op zich 

nemen of gekozen worden in het afdelingsbestuur, de raadsfractie 
of een ander onderdeel van het afdelingswerk, dient meteen duide

lijk te worden gemaakt wat er van de persoon in kwestie verlangd 
wordt: wat te doen, hoe te overleggen, hoe verantwoording af te 
leggen. Dat voorkomt veel onduidelijkheid en scheve gezichten, 
geeft helderheid aan de betreffende leden en verhoogt het 
prestatieniveau en daarmee het enthousiasme. 

Sterkere afdelingsleiding = sterkere afdeling 
Willen afdelingen hun hoofdrol in onze partij kunnen spelen dan 
hebben ze naast mensen, middelen en ideeën vooral ook een goede 
leiding nodig. Niets gebeurt vanzelf. We dienen daarom extra aan
dacht te geven aan versterking van de leiding van onze partijafde
lingen. Er moet meer aandacht komen voor de politieke prestatie 
van de partijafdeling en minder voor het 'passen op de partij
winkel' (hoe belangrijk dat ook blijft). Bij het bepalen van de 
effectiviteit van onze inzet moeten we meten in hoeverre we erin 
slagen als afdeling fundamentele maatschappijkritiek te koppelen 
aan concrete en succesvolle strijd. Ter aanmoediging en bewaking 
van die hoofdtaak, is het verstandig dat de ledenvergadering van de 
afdeling voortaan jaarlijks twee leidinggevende mensen kiest: de 
afdelingsvoorzitter, of 'politiek secretaris' en een 'organisatiesecre
taris ' . Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de afdeling 
(ondersteund door andere bestuursleden); ze leiden de vergaderin
gen van het afdelingsbestuur en de ledenvergadering. De voorzitter 
I politiek secretaris treedt op als politiek leider van de afdeling en 
maakt deel uit van de partijraad en het regio-overleg. Zij I hij kan, 
indien de omstandigheden dit toelaten, tevens voorzitter zijn van 
de fractie in de gemeenteraad, teneinde een goede inbedding van 
het parlementaire werk in het totale afdelingswerk te waarborgen. 
Indien zijlhij geen fractievoorzitter is, dient deze deel uit te maken 
van het dagelijks bestuur. Naast de eerstverantwoordelijke voor de 
politieke lijn van de afdeling kiest de ledenvergadering jaarlijks 
ook een organisatiesecretaris, als eerstverantwoordelijke voor het 
daadwerkelijk uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, 
het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. Die verant
woordelijkheid kan de organisatiesecretaris natuurlijk alleen dan 
dragen als zijlhij door de voorzitter I politiek secretaris steeds op 
de hoogte wordt gehouden van de besluiten die op in de regio en 
de Partijraad worden genomen. 

Afrekenen op prestaties 
Afdelingsbesturen dienen zichzelf, meer dan nu het geval is, af te 
(laten) rekenen op geleverde prestaties. Dat voorkomt eigengereid 
optreden en maakt stagnatie inzichtelijk. En dat biedt weer voor 
iedereen controleerbare informatie om verdere vooruitgang te 
boeken. Om dit te bereiken is het nodig dat alle afdelingsbesturen 
periodiek verslag doen aan de leden van de afdeling (maandelijks 
via het Tribune-inlegvel en voor het overige via de website), de 
lokale ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) en het partij
bestuur (maandelijks). 

De meest effectieve werkmethoden 
(leren) gebruiken 
Alleen als afdelingen permanent contact hebben met de lokale 
bevolking kunnen ze goed functioneren. Dan kunnen ze van de 
mensen leren hen informeren over onze opvattingen en waar mo
gelijk mobiliseren voor gezamenlijke doelen. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Precies daarom is het zaak dat we van elkaar 
en van eerder opgedane ervaringen leren. Afdelingen die vooruit 
willen dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van die werk
methoden waarvan we in het verleden hebben kunnen vaststellen 
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dat ze effectief zijn. Veel wielen zijn al uitgevonden, laten we ze 
ook gebruiken! Elk afdelingsbestuur dient deze werkmethoden 

ook geregeld te bespreken, wat heel goed kan aan de hand van de 
scholingsbrochure 'Lokaal actief', opgesteld op basis van eerde
re Oktoberscholingen met leden van het Partijbestuur en 
afdelingsbestuurders. Onze werkterreinen op lokaal niveau zijn 

talrijk: de huisvesting, de leefomgeving, de kwaliteit van lucht, 
bodem en water, het onderwijs, de zorg, de veiligheid, de culture
le voorzieningen, de voorzieningen voor ouderen, jongeren, 
mensen met een handicap. Op al die terreinen kunnen we samen 
met de mensen en de organisaties die het betreft, de strijd aan
gaan, mits we weten hoe. Overigens: overal waar we de strijd 
aangaan, gaan we voor de winst! Zeker op lokaal niveau zijn de 
mogelijkheden groot om te laten zien dat actievoeren zin heeft. 
'Durf te strijden en durf te winnen' is een derde motto dat ons 
ook voor de toekomst uitstekend past. 

Meer betrokken en actieve leden 
Leden maken is makkelijker dan ze actief maken. Dat ligt meest
al minder aan de leden en meer aan een gebrekkig aanbod of een 
te weinig doordachte en flexibele organisatie. Dat is niet goed. 
Binnen afdelingen moet veel meer gebruik worden gemaakt van 
de kennis, kunde en inzet van leden. Zij kunnen zowel in geogra
fisch verband (straten, buurten, dorpen, gemeenten) als sectoraal 
(onderwijs, zorg, industrie, bouw, vervoer, ouderen, jongeren) 
vaak de eerste aanzet geven tot het onderzoeken van problemen, 
het formuleren van alternatieven en het opzetten van acties. Onze 
leden zijn ons voornaamste lokale kapitaal. Om de betrokkenheid 
van leden te bevorderen dient vanuit het afdelingsbestuur in ieder 
geval geregeld contact onderhouden te worden en moet makkelij
ke toegang tot afdelingsinformatie mogelijk gemaakt worden, 
niet alleen via het Tribune-inlegvel, maar ook via de lokale web
site en e-mailbrieven. Van goede ervaringen moeten we de hele 
partij laten profiteren, door ze bekend te maken via de landelijke 
partijorganen en -media. 

Nieuwkomers snel een eigen plek in de partij 
geven 
Wat goed is komt snel, wordt in de sport gezegd. In de politiek 
geldt die regel eveneens. Maar dan moeten nieuwkomers wel de 
kan krijgen om te laten zien wat ze willen en kunnen. Om de 
partijorganisatie aantrekkelijker te maken voor nieuwkomers 
dienen meer initiatieven genomen te worden. Landelijk kennen 
we inmiddels onder andere Festival Tomaat, in verkiezingsjaren 
De Dag van de Tomaat en periodiek de ledenbezoeken aan de 
Tweede Kamer. Daarbij komen excursies aan het Europees 
Parlement, het landelijke partijkantoor en andere plaatsen waar
voor belangstelling blijkt. 
Lokaal moeten nieuwe leden zich ook snel thuis voelen in onze 
partij . Daarom moeten ze natuurlijk snel bezocht worden, zodat 
ze meteen de kans krijgen na te denken over hun mogelijke bij
drage aan de partij . Het bezoek aan ledenvergaderingen dient 
aantrekkelijker te worden. Nieuwkomers moeten daar merken dat 
hun stem echt meetelt in de partij. Ledenvergaderingen worden 
interessanter door tijdige informatie, een aansprekende en be
langrijke agenda, met bijdragen van leden van het Partijbestuur, 
volksvertegenwoordigers en andere gasten. Nieuwe leden moeten 
ook voortdurend aangemoedigd worden mee te doen in de 
kerngroep( en) van de afdeling, om de politieke situatie te bespre
ken, belangrijke ontwikkelingen te doorgronden en mogelijkhe
den van actie te bekijken. Verder kunnen afdelingen nieuw
komers laten kennismaken met allerlei facetten van de lokale 

politiek, door het organiseren van lokale excursies naar plaatsen 
waar problemen spelen en door ons aangepakt worden, naar het 

gemeentehuis of het buitengebied, naar verwante organisaties die 
zich op hun manier met de lokale politiek bezighouden. Verder is 
het verstandig om politiek-culturele evenementen voor leden en 
belangstellenden te organiseren, met bijvoorbeeld lokale muzikan
ten, kunstenaars, schrijvers. Dat maakt ons breder als politieke 
beweging en versterkt de creativiteit in en rondom onze partij. 
Datzelfde geldt voor spreekbeurten, debatten, koffieochtenden 
of -avonden, politieke cafés, waarmee het politieke debat wordt 
aangemoedigd. Voor nieuwe initiatieven kan aan afdelingsbestu
ren, geclausuleerd, een aanmoedigingssubsidie door het partijbe
stuur worden gegeven. 

We zijn er voor de mensen 
Het benaderen van het afdelingsbestuur en de raadsfractie moet 
overal gemakkelijk worden. Duidelijk moet zijn dat we buiten
gewoon prijs stellen op contact met de bevolking. Wij zijn er voor 
de mensen, niet omgekeerd. Geen plaats voor ivoren torens dus of 
bureaucratische belemmeringen, maar open huis, open deuren, 
open oren. Voor sommige afdelingen klinkt dat logisch, andere 
zullen zich realiseren dat het idee goed is maar de praktijk weer
barstiger. Maar hoe dan ook: we moeten de komende tijd overal 
naar buiten gericht zijn. Dat kan heel praktisch: door adressen en 
telefoonnummers breed bekend te maken en door het houden van 
spreekuren van afdeling, fractie en hulp- en informatiedienst, liefst 
zo dicht mogelijk bij de mensen die we willen ontmoeten. We 
kunnen manieren bedenken om de buurten in te trekken, met 
spreekuren in wijkcentra of in een mobiele post (campers, cara
vans, bussen), vooraf aangekondigd door folders en mediaberich
ten. Afdelingen met creatieve plannen op dit vlak kunnen een 
beroep doen op bijstand van de landelijke partij. 

Alleledenlokaal onderdak 
Afdelingen kun je niet zomaar uit de grond stampen, wil je tenmin
ste ook goede afdelingen krijgen. Maar we moeten wel mogelijk
heden scheppen voor onze leden om iets te doen in plaatsen waar 
we nog geen afdeling hebben. In gemeenten waar minder dan vijf
tig leden wonen, proberen de verantwoordelijke partijafdelingen 
daarom snel een lokale ledenwerkgroep op te richten. Daarmee 
krijgen leden de gelegenheid om periodiek met elkaar in contact te 
komen, van gedachten te wisselen en gezamenlijk activiteiten te 
ondernemen, met steun van de verantwoordelijke partij afdeling. 
Daardoor wordt ook de basis gelegd voor verdere uitbouw van de 
partij in die gemeente, als het kan tot volwaardige afdeling. 

Meer scholing en opleiding op maat 
Met goede bedoelingen alleen komen we er niet. De mensen die in 
de komende tijd op lokaal niveau zo'n belangrijke rol spelen in de 
verdere ontwikkeling van de partij en de politieke en sociale strijd, 
moeten vooral ook de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. In de 
afgelopen jaren hebben we het grote belang van scholing en oplei
ding onderkend en ons aanbod sterk vergroot. Maar we zijn er nog 
lang niet. Er zijn te grote verschillen tussen de partijafdelingen. In 
álle afdelingen horen we voortaan aan onze leden en kaders perma
nente scholings- en opleidingsmogelijkheden te bieden, om te 
beginnen een maandelijkse cursus politieke basisvorming (elk jaar 
rondom een kernthema; in 2003: 'Heel de mens- de lokale beteke
nis'). Ter ondersteuning van dit scholingsprogramma werven we 
scholingsbegeleiders die in de eigen afdeling of daarbuiten inzet
baar zijn en daarin begeleid worden door medewerkers van ons 
landelijke studiecentrum. Verder dienen onze afdelingen meer te 
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experimenteren met politiek debat op lokaal niveau, waar nodig 
met gerichte ondersteuning door medewerkers van het partij

apparaat. 
We gaan het landelijke scholings- en opleidingsaanbod verder 
vergroten en beter toesnijden op de wensen van de afdelingen, met 
onder andere kadercursussen voor politiek en organisatiesecretaris

sen, overige afdelingsbestuurders, raadsleden, activisten, nieuwe 
kaders en oude kaders. 
Daarnaast gaan we onze landelijke website dusdanig inrichten dat 
zelfscholing op verschillende terreinen mogelijk is. We gaan verder 
met de Zomerschool, met meer edities in de zomervakantie en de 
herfstvakantie. Daardoor krijgen steeds meer leden de gelegenheid 
een aantal dagen lang intensief temidden van andere partijgenoten 
in ontspannen sfeer bezig te zijn met het vergroten van hun politie
ke kennis en kunde. Tevens wordt de Zomerschool zo een effectief 
scoutingsinstrument om nieuwe talenten te ontdekken en te bege
leiden. De Oktoberscholingen bouwen we uit tot een jaarlijkse 
informele en themagewijze gedachtewisseling tussen leden van het 
partijbestuur en leden van de afdelingsbesturen, waarbij steeds het 
praktische werk van de afdeling centraal wordt gesteld: hoe te 
verbreden, hoe te verdiepen, hoe om te gaan met nieuwe mogelijk
heden en nieuwe moeilijkheden, hoe te komen tot nieuwe initiatie
ven, tot betere verantwoording, tot meer betrokkenheid. 

Afdelingsfinanciën effectiever inzetten 
Naast veel mensen hebben we gelukkig ook heel wat middelen om 
ons werk mogelijk te maken. Het is zaak om die middelen zo effec
tief mogelijk over de verschillende partijactiviteiten te verdelen. 
De partijraad stelt daarom jaarlijks de bijdrageregeling aan de 
afdelingen vast. Samen bepalen de gekozen vertegenwoordigers 
welk deel van onze middelen door de afdelingen besteed kan wor
den . Voorstellen omtrent de bijdrageregeling worden in de partij
raad besproken. Afdelingen dienen op basis van deze landelijke 
afspraken te zorgen voor een deugdelijk financieel beleid. Daartoe 
hoort het voortdurend vinden van manieren om acties zichzelf te 
laten bekostigen. 
De ledenvergadering van de afdeling beslist over goedkeuring 
van het financieel verslag van de afdelingspenningmeester en het 
afdelingsbestuur. Voortaan dient van die goedkeuring door de 
afdelingsvergadering ook een verklaring te worden overlegd aan 
de landelijke penningmeester. 
Een heel groot deel van alle financiële middelen hebben we dank
zij onze leden en onze afdelingen. Een heel groot deel zetten we 
ook weer in voor onze leden en afdelingen. Naast directe financiële 
steun krijgen partijafdelingen structureel materiële ondersteuning 
op basis van afspraken in Partijraad en partijbestuur, voor de ont
wikkeling en aanbieding van cursussen en scholingsmateriaal, het 
maken van afdelingskranten en het maken van lokaal actie- en 
verkiezingsmateriaal. Een deel van deze ondersteuning is gratis, 
een deel gebeurt op basis van kostprijzen of beperkte bijdragen in 
de kosten. De landelijke ledenadministratie staat, binnen de regels 
die daarvoor gelden, ter beschikking aan de afdelingsbesturen. 
Afdelingsbesturen kunnen als het nodig is een beroep doen op 
deskundig advies van de daarvoor aangestelde medewerkers van 
het landelijke partijapparaat. Kosten die gemaakt worden voor 
afdelingsoverstijgende activiteiten kunnen worden gedeclareerd bij 
de landelijke penningmeester. 
Afdelingspenningmeesters dienen een cursus te volgen, om hun 
taak goed te kunnen vervullen. De afdelingspenningmeester is de 
eerstverantwoordelijke voor het lokale beheer van de partijfinan
ciën en dient daarover periodiek te rapporteren aan het afdelings
bestuur en de lokale ledenvergadering en aan het partijbestuur en 

de partijraad (om een integraal beeld van alle financiële middelen 
te krijgen). Naast de algemene landelijke financiële bijdragen kun

nen afdelingen in bijzondere gevallen ook een beroep doen op 
extra materiële en financiële ondersteuning door de landelijke 
partij, zoals voor ~euwe projecten. Zonder voldoende verantwoor
ding kunnen afdelingen in de toekomst géén aanspraak meer ma

ken op landelijke financiële ondersteuning. 
Veel aandacht moet gegeven worden aan herstel van het uitgangs
punt dat acties zich zoveel mogelijk- gaandeweg - zelf moeten 
bekostigen. Dat maakt de mensen die de actie voeren ook finan
cieel medeverantwoordelijk en degenen die de actie opzetten en 
begeleiden een stuk creatiever! 

Regiobestuurders nieuwe stijl 
Om afdelingen en afdelingsbestuurders te helpen bij hun taak 
om onze basis te versterken en de invloed van de basis in de partij
leiding verder te vergroten, moeten we de taken van onze regio
bestuurders in het partijbestuur helder omschrijven en op een 
aantal punten uitbreiden. We willen het beste van de 'oude' 
districtsbestuurders en de 'nieuwe' regiobestuurders verenigen 
in regiobestuurders nieuwe stijl. Om dat aan te kunnen hebben 
we mensen met visie, ambitie, lef en doorzettingsvermogen nodig. 
De 26 regiobestuurders, die via evenredige vertegenwoordiging 
van de leden gekozen worden op de regioconferenties, krijgen als 
gezamenlijke taak: 

het meebesturen van de partij, door deelname aan de vier
wekelijkse vergaderingen van het partijbestuur; 
het permanent aanmoedigen, coördineren en controleren van 
activiteiten van de partij in hun regio; 
het voorbereiden en organiseren van het regio-overleg met de 
afdelingsvoorzitters, de lokale fractievoorzitters en de Staten
leden; 
het bestuderen van en reageren op de verslagen van afdelings
voorzitters en het rapporteren aan het partijbestuur, het regio
overleg en de regioconferenties over de ontwikkelingen in de 
regio; 
het optreden als sparringpartner voor de afdelingsbesturen in 
hun regio. 

De regioconferenties dienen één van de regiobestuurders aan te 
wijzen als regiosecretaris, als het eerste aanspreekpunt voor zaken 
die de regio betreffen. De regiobestuurders onderling spreken af wie 
welke afdelingen begeleidt. 
Een frequentieverhoging van het regio-overleg van acht naar vier 
weken is nodig om elkaar sneller te kunnen, adviseren, te stimuleren 
en te controleren. Ook leidt het tot een snellere verbinding tussen 
landelijk en lokaal bestuur. Regio-overleg dient door alle deelnemers 
goed voorbereid te worden zodat effectief vergaderd kan worden. 
Van de nieuwe regiobestuurders wordt veel verwacht. Ze vormen 
een wezenlijke schakel tussen lokale en landelijke politiek. Ze geven 
politiek advies aan de leiding van afdelingen, die op basis daarvan 
zélf aan de slag gaan. Om dat te kunnen, krijgen ze een keer per jaar 
een jaarplan van de afdelingsbesturen en vierwekelijks verslag van 
de afdelingsvoorzitters in hun regio. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat 
het hele partijbestuur steeds actuele informatie heeft over de ontwik
kelingen op lokaal en regionaal niveau op basis waarvan het beleid 
kan maken voor de toekomst. Wat ze niet moeten doen is vervallen 
in een fout die we eerder maakten: ze mogen niet delen van het werk 
van de afdelingen en hun besturen overnemen. Ze zijn geen terrein
knechten maar coaches, die snel en goed analyseren en adviseren. 
Hun succes is niet zozeer afhankelijk van tijd maar vooral van poli
tiek inzicht en een heldere visie op waar we naartoe willen als partij. 
Uitgangspunt blijft dat we twee keer per jaar regioconferenties 
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beleggen. Ze worden voorbereid door het regio-overleg in samen
spraak met het partijbestuur. De huidige regio-indeling is gebaseerd 

op het huidige aantal afdelingen en leden. Bij verdere groei van 
ledental en aantal afdelingen zal de partijraad moeten bezien of, en 
zo ja welke aanpassingen nodig zijn. 

Geen fractie zonder actie 
Ter bevordering van de samenwerking van de partijafdelingen met 
onze volksvertegenwoordiging in de Staten-Generaal en het Euro
pees Parlement zorgen enkele medewerkers van de politieke teams 
in Den Haag en Brussel voortaan voor snelle en adequate informa
tie uit de partijafdelingen en de gemeenteraadsfracties aan de 
(inter)nationale volksvertegenwoordigers. Waar nodig leveren zij 
rechtstreekse informatie vanuit Den Haag en Brussel aan de partij
afdelingen, de gemeenteraadsfracties en de fracties in Provinciale 
Staten. Zij zorgen dat het parlementaire optreden, waar mogelijk, 
wordt ondersteund door lokale en regionale acties en onderzoeken. 
Ze onderzoeken of, en hoe lokale acties ondersteund kunnen wor
den door (inter)nationaal parlementair optreden. Zij zijn de vraag
baak voor afdelingen inzake het (inter)nationale parlementaire 
werk en zij regelen de inzet van onze Kamerleden op afdelings
niveau (spreekbeurten, werkbezoeken, en dergelijke). 
Onze vertegenwoordigers in Provinciale Staten dienen met name 
het regio-overleg te gebruiken om afspraken te maken over de 
verbinding van hun optreden in de Staten met het werk in afdelin
gen. Een specifieke betrokkenheid moeten zij hebben met die 
gemeenten waar onze partij nog geen raadsleden heeft. De regio
bestuurders zijn hun vaste sparringpartners. Daarnaast wisselen 
Statenleden met elkaar informatie uit via de Statementsbox op het 
internet en periodiek overleg. Onze raadsleden zijn in ieder geval 
via hun fractievoorzitter vertegenwoordigd in het afdelingsbestuur 
en op het regio-overleg. Zij moeten ervoor zorgen als echte volks
vertegenwoordigers hun optreden in de raad te verbinden aan 
gebeurtenissen, onderzoek en actie buiten de gemeenteraad. Hun 
agenda hoort niet bepaald te worden door het gemeentebestuur 
maar bovenal door de belangen van de inwoners van de gemeente. 
Om hen daarbij te helpen worden geregeld cursussen voor 'fracties 
in actie' georganiseerd. 

Een actievere Partijraad 
De partijraad is als formele vertegenwoordiging van alle partij
leden het hoogste orgaan van de SP. De besluiten van de partijraad 
zijn bindend voor alle geledingen van de partij. 
De partijraad beoordeelt driemaandelijks de verantwoording van 
het partijbestuur over het gevoerde beleid en besluit over voorstel
len van het partijbestuur over te voeren beleid. Daarnaast overlegt 
de partijraad, op voorstel van het partijbestuur of naar eigen in
zicht, over belangrijke thema's. 
De partijraad bestaat uit de afgevaardigden uit de afdelingen en de 
leden van het partijbestuur. Elke afdeling heeft één gekozen af
gevaardigde: bij stemmingen wordt desgewenst gewogen gestemd, 
naar rato van het aantalleden dat een afdeling heeft. Leden van het 
partijbestuur hebben één stem. 
De partijraad wordt voorbereid, bijeengeroepen en voorgezeten 
door het Partijbestuur. De partijraad is bevoegd de samenstelling 
van het partijbestuur aan te passen. 
De kwaliteit van de partijraad bepaalt in hoge mate de kwaliteit 
van onze besluitvorming als partij. De kwaliteit van de partijraad is 
in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit, inbreng en inzet van de 
leden van de partijraad. Als ledenvergaderingen hun voorzitter 
kiezen, dienen ze daar terdege rekening mee te houden. 
De afgevaardigden vanuit de afdelingen beslissen op de partijraad 

naar eigen inzicht. Ter voorbereiding van de partijraad rapporteren 
zij maandelijks aan het partijbestuur over de ontwikkelingen in en 

opvattingen van de partijafdeling en waar nodig doen zij voorstel
len over te nemen besluiten en te ondernemen activiteiten; ze 
bespreken op het regio-overleg de zaken die op de agenda van de 
partijraad (moeten) staan en de gevolgen van de besluitvorming 

voor de afdelingen in de regio; ze leggen periodiek verantwoording 
af aan hun afdelingsbestuur en hun afdelingsvergadering over de 
resultaten van de partijraad en hun eigen optreden daarin. De 
ledenvergadering beoordeelt tenminste eenmaal per jaar het 
optreden van de afgevaardigde en besluit over (her)verkiezing van 
de afgevaardigde naar de partijraad. 
Het partijbestuur gaat zorgen voor het sneller en uitgebreider publi
ceren van de agenda, de discussies en besluiten van de partijraad in 
de (partij)media. Met name internet biedt ons daartoe de gelegen
heid. 

Een nieuw Partijbestuur 
Het partijbestuur geeft leiding aan de partij, binnen de kaders die 
daarvoor door de Partijraad en het Congres zijn aangegeven. Het 
nieuwe partijbestuur zal zich vooral moeten toeleggen op het uit
voeren van de besluiten van de 11 de partijcongres. 
Het partijbestuur zal tot het volgende congres bestaan uit: 

Een partijvoorzitter, als 'politiek secretaris' de eerstverant
woordelijke voor de algemene politieke leiding van de partij 
en de externe vertegenwoordiging van de partij 
Een algemeen secretaris, eerstverantwoordelijke voor de dage
lijkse leiding van de partij, waaronder het landelijke partij
apparaat en de samenwerking van alle geleetingen van de partij 
Een penningmeester, eerstverantwoordelijke voor het beheer 
en de bewaking van alle partijfmanciën volgens de daarover 
door de partijraad en het partijbestuur gemaakte afspraken 
Een afdelingensecretaris, eerstverantwoordelijke voor de lan
delijke ondersteuning en begeleiding van de partijafdelingen 
en gemeenteraadsfracties 
26 regiobestuurders, eerstverantwoordelijken voor de ontwik
kelingen van de partij op regionaal niveau. Zij worden geko
zen op de regioconferenties van november 2002. Daarbij kie
zen de regio's Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) en Zuid
Oost (Limburg) elk drie regiobestuurders en de regio's Noord
West (Noord-Holland, Flevoland, Utrecht), Oost (Gelderland, 
Overijssel), Zuid-West (Zuid-Holland, Zeeland) en Zuid 
(Noord-Brabant) elk vijf regiobestuurders. 
de fractievoorzitters in Tweede Kamer, Eerste Kamer en Euro
parlement (uit hoofde van hun functie), eerstverantwoordelij
ken voor het optreden van de vertegenwoordiging van de partij 
in deze parlementaire organen. 
Vier algemene leden, die het dagelijks bestuur, de regio
bestuurders en fractievoorzitters ondersteunen bij het besturen 
van de partij en indien nodig de eerste verantwoordelijkheid 
voor bepaalde taken of projecten kunnen dragen 
Het partijbestuur kan zichzelf aanvullen met niet-stemgerech
tigde adviseurs, teneinde een optimaal functioneren mogelijk 
te maken, zoals de hoofdredacteuren van de partijmedia, 
medewerkers van het wetenschappelijk bureau, medewerkers 
van het partijbureau, Kamerleden en medewerkers van de 
parlementaire fracties. 

Het partijbestuur vergadert tenminste eenmaal per vier weken; het 
kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, waarin in ieder geval de 
partijvoorzitter, de algemeen secretaris, de penningmeester en de 
afdelingensecretaris zitting hebben. Het partijbestuur beslist of en 
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in welke mate professionele ondersteuning nodig is voor het ade
quaat uitvoeren van haar taken. De zittingsduur van de rechtstreeks 

door het congres gekozen leden is tot het volgende congres; van de 
regiobestuurders tot november 2004, van de leden die uit hoofde 
van hun parlementaire functie zitting hebben voor de tijd van hun 
functie. 
De partijvoorzitter is de eerstverantwoordelijke voor de algemene 
politieke leiding, naar binnen en naar buiten; de algemeen secreta
ris draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de partij . Daartoe 
behoort de organisatie van het landelijke partijapparaat ten dienste 
van alle partijgeledingen, het garanderen van een optimale afstem
ming van de activiteiten van alle partijgeledingen, het organiseren 
van de bijeenkomsten van het congres, de partijraad en het partij
bestuur en het bewaken dat de door deze organen genomen beslui
ten worden uitgevoerd. 
De combinatie van partijvoorzitter en fractievoorzitter in de Twee
de Kamer is geen principiële keuze. In de praktijk werkt hij tot op 
heden wel erg goed. Mede dankzij deze combinatie is er een stevi
ge inbedding van het landelijke parlementaire werk in de partij als 
zodanig. Mits er een goede taakverdeling is tussen partijvoorzitter, 
algemeen secretaris en de rest van het partijbestuur, is de combina
tie met het fractievoorzitterschap ook praktisch te doen. Gezien de 
ervaringen wordt de huidige koppeling de komende tijd voortgezet 
en periodiek geëvalueerd. 

Eén partij, ook financieel 
De partijraad beslist als hoogste partijorgaan jaarlijks of de jaar
rekening, opgemaakt door het partijbestuur en gecontroleerd de 
accountant en een financiële commissie uit de partijraad, wordt 
goedgekeurd, en besluit wat te doen met tekorten of overschotten. 
De volledige landelijke begroting, die tot nu toe werd vastgesteld 
door het partijbestuur, zal vanaf het jaar 2004 ook goedgekeurd 
moeten worden door de partijraad. In de begroting maken we keu
zes wat we willen ondernemen, hoeveel geld we daarvoor willen 
inzetten en waar we dat geld vandaan halen. Daarmee wordt naast 
de controle achteraf ook de taakstelling vooraf over de inzet van 
het partijgeld bij het hoogste partijorgaan gelegd. 
De geldmiddelen van de SP zijn afkomstig van leden (contributies/ 
donaties), van volksvertegenwoordigers (afdrachten) en van de 
overheid (subsidies) en afhankelijk van ons ledental en onze 
electorale aanhang, landelijk en lokaal. Betere resultaten op deze 
gebieden leiden tot meer inkomsten en daarmee tot meer mogelijk
heden. Daarnaast kan door efficiëntere inzet van de beschikbare 
middelen voor hetzelfde geld soms meer worden gedaan. Daartoe 
is een gedegen financiële planning, beheersing en verantwoording 
nodig: landelijk is daarvoor de partijpenningmeester de eerst
verantwoordelijke, lokaal zijn de afdelingspenningmeesters de 
eerstverantwoordelijken. 

Handhaving van bestaande afdracht
en kostenregelingen 
De politieke betekenis van onze afdrachtregeling is groot: hij be
wijst aan mensen binnen en buiten de SP dat onze volksvertegen
woordigers zich belangeloos inzetten, net als alle andere vrijwilli
gers. Die gelijkwaardigheid is ook een absolute voorwaarde om de 
grote inzet van onze vrijwilligers op peil te houden en nog verder 
uit te bouwen. Handhaving van de bestaande afdrachtregeling van 
onze volksvertegenwoordigers op alle niveaus blijft daarnaast 
noodzakelijk, Óm het huidige activiteitenniveau te behouden, onze 
slagkracht te garanderen, steeds weer nieuwe initiatieven te kunnen 
ontpooien en mede daardoor de permanente groei van de partij te 
stimuleren. Zonder afdrachtregeling zal een groot deel van onze 

activiteiten in de huidige vorm moeten worden geschrapt. 

Verlet- en kostenregeling 
Uitgaande van de afdrachtregeling dienen verlet- en andere kosten 
van volksvertegenwoordigers natuurlijk zonder mankeren door de 
partij vergoed te worden. Onze volksvertegenwoordigers willen 
van hun functie financieel niet beter worden maar ze horen er ook 
niet slechter van te worden. Alle kosten die nodig zijn om onze 
mensen in raden, staten en parlementen optimaal te kunnen laten 
werken, komen voor rekening van de partij . Er mogen geen 
onnodige financiële belemmeringen zijn die capabele mensen 
weerhouden om zich beschikbaar te stellen voor deze belangrijke 
functies. Kamerleden, Statenleden en leden van het Europees Par
lement dienen hun declaraties te regelen via de landelijke penning
meester. Gezien de eerdere discussies in de partijraad handhaven 
we de regel dat noodzakelijke verletkosten voor de uitoefening van 
het raadslidmaatschap gedeclareerd worden bij de landelijke pen
ningmeester en alle overige kosten bij de afdelingspenningmeester. 
Bij de jaarlijkse vaststelling van de bijdrageregeling aan afdelingen 
door de partijraad wordt met deze kosten rekening gehouden, op 
basis van informatie van de afdelingsbesturen en de landelijke 
penningmeester over het voorgaande jaar. Indien de partijraad 
besluit dat aanpassingen nodig zijn wordt besloten waar die extra 
middelen vandaan dienen te komen. 
Indien er gemeentelijke regelingen bestaan die speciale ondersteu
ning voor raadsfracties en raadsleden mogelijk maken, is het aan 
het betreffende afdelingsbestuur om te beslissen of en in hoeverre 
daarvan gebruik wordt gemaakt. Dat dient vanzelfsprekend met 
grote zorgvuldigheid te gebeuren om elke schijn van onnodig 
gebruik van gemeenschapsgelden te vermijden. Lang niet alles wat 
de meerderheid van een gemeenteraad regelt voor raadsleden op 
dit vlak past bij onze opvattingen. In de jaarlijkse verslaggeving 
aan partijbestuur en ledenvergadering dient daarvan melding te 
worden gemaakt. 
Voor raadsleden worden door de landelijke partij periodieke 
(bij)scholingscursussen georganiseerd, terwijl ook cursussen op 
maat op verzoek gegeven worden. Onze internetsite wordt verder 
uitgebreid om raadsleden sneller van algemene belangrijke infor
matie en van elkaars resultaten te kunnen voorzien. Voor overleg 
en advies kunnen raadsleden altijd terecht bij medewerkers van het 
landelijke partijapparaat. 

Kwaliteitsverbetering van de partijmedia 
De partijmedia spelen een steeds belangrijker rol, nu de omvang 
van de partij en haar rol in de politiek toeneemt. We moeten zorgen 
dat onze leden en kaders snel en goed geïnformeerd worden over 
belangrijke ontwikkelingen in de politiek in het algemeen en de SP 
in het bijzonder. Daarvoor: 

is het nodig om te werken aan verdere uitbouw van www.sp.nl 
tot een cyberkrant voor alle leden en belangstellenden; 
dienen we de landelijke website te ontwikkelen tot handzaam 
instrument voor zelfstudie voor leden in het algemeen en voor 
leden met specifieke verantwoordelijkheden, onder wie 
afdelingsbestuurders, volksvertegenwoordigers en activisten; 
dient de landelijke website dienst te gaan doen als permanent 
instrument voor de uitwisseling van informatie en opvattingen 
voor leden met specifieke interesses, kennis en! of verantwoor
delijkheden; 
moeten onze afdelingen zorgen voor verdere verbetering 
van de lokale websites. Waar nodig dient het landelijke 
partijapparaat daarbij ondersteuning te geven; 
dient gezorgd te worden voor het verbeteren van het kaderblad 
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'Spanning', met name ter bevordering van de meningsvorming in de 
partij en ter ondersteuning van de partijkaders; 

moet de Tribune eraan blijven bijdragen dat onze leden goed 
worden geïnformeerd over belangrijke politieke ontwikkelingen 
in het algemeen en in de SP in het bijzonder. Zo blijft ons blad 
net als in het verleden een waardevol bindmiddel voor onze 
leden, en draagt het bij hen te motiveren een bijdrage te leveren 
aan onze partij; 
gaan we onderzoeken of via het ondersteunen van externe 
initiatieven andere meilla kunnen ontstaan die een bijdrage 
kunnen leveren aan onze politieke strijd. 

Een eigen jongerenorganisatie 
én meer jongeren in de SP 
Op het 8ste congres ging Rood, jongeren in de SP, van start. Sinds
dien is er de nodige ervaring opgedaan. De praktijk wijst uit dat het 
beslist met eenvoudig is om structureel jongeren te orgaruseren. 
Toch is het tijd om weer een stap verder te zetten en Rood nu offici
eel als SP-jongerenorgarusatie aan te wijzen. Daardoor kan Rood 
ook de bescllikking krijgen over overheidssubsidie net als andere 
politieke jongerenorgarusaties en ille gebruiken ter vergroting van de 
slagkracht. Daarnaast dient er in zijn algemeenheid meer aandacht 
van onze partij op alle niveaus te zijn voor de jongerenproblematiek 
- met name ook die van allochtone jongeren. Ten derde moeten we 
meer oog hebben voor de inzet van jongeren in de SP. Veel jongeren 
willen niet zozeer binnen Rood maar rechtstreeks binnen de SP(
afdeling) actief zijn. Daarvoor mogen geen belemmeringen zijn en 
moeten we juist alle kansen bieden. We moeten er de komende tijd 
in slagen om progressieve scholieren, studenten en werkende jonge
ren beter dan tot nu toe aan ons te binden. Daarmee geven we ook 
onszelf een geweldige injectie, zowel creatief als orgarusatorisch. 

Ouderen-platform uitbouwen 
Op verzoek van ouderen in de SP is het SP-Ouderen platform tot 
stand gekomen. Terecht, want er zijn miljoenen ouderen in ons 
land en een groot gedeelte van hen kunnen we met onze algemene 
en specifieke opvattingen aanspreken. Velen van hen voelen zich 
nog steeds verbonden met het socialistische gedachtegoed. En 
velen van hen ervaren zelf hoe slecht een beleid uitpakt dat geen 
waarde hecht aan hen die buiten het arbeidsproces staan. Ons plat
form verspreidt nu geregeld een eigen ouderenkrant en organiseert 
jaarlijks goedbezochte bijeenkomsten van oudere SP' ers met SP
Kamerleden, SP-bestuurders en anderen . Daar wordt de problema
tiek van ouderen besproken en de mogelijkheid om daar iets aan te 
verbeteren. Verder probeert het platform de interesse van ouderen 
in het denken en doen van de SP te vergroten, door deelname aan 
onder andere ouderenmanifestaties en -bijeenkomsten en door 
lokaal initiatieven voor en met ouderen te orgaruseren. Ondanks 
deze prestaties blijft op lokaal niveau de inbreng van oudere leden 
en de strijd voor de belangen van ouderen nog altijd achter bij de 
vele kansen op dit gebied. Het moet een uitdaging voor ons allen 
zijn daar de komende jaren zichtbare vooruitgang te realiseren. 
Want ook voor vooruitstrevende ouderen geldt dat zij onze partij 
met hun creativiteit, ervaring én tijd stevig kunnen versterken! 

Meer onderzoek 
Met een beperkte bezetting heeft het Wetenschappelijk Bureau van 
de SP in de afgelopen jaren een aantal waardevolle onderzoeken 
gedaan, ter ondersteurnog van het Partijbestuur, de Kamerfractie 
en de partijafdelingen. Teneinde de betekenis van dit onderdeel 
van het partijapparaat verder te vergroten dient het netwerk van 
deskundigen die bereid zijn om medewerking te verlenen aan 

bepaalde onderzoeken en adviezen, uitgebreid te worden. Ook 
afdelingen moeten onder bepaalde voorwaarden een beroep 

kunnen doen op ondersteuning door en advies van het Wetenschap
pelijk Bureau. De samenwerking met de medewerkers van het 
politieke team in Den Haag moet worden verstevigd. Daarnaast 
kunnen medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau meer 
worden ingezet bij het ontwikkelen en geven van scholingscursus
sen en dienen zij, meer dan nu, de redacties van de partijmedia te 
adviseren en te ondersteunen. 

Verder met Festival Tomaat 
Festival Tomaat in september, op de zondag vóór Prinsjesdag, heeft 
zeker met haar laatste editie bewezen dat het een fantastisch mid
del is om onze leden en sympathisanten bijeen te brengen op een 
festijn dat het belang van kunst en cultuur voor de samenleving 
Iaat zien. Met inzet van onze leden moeten we in de komende jaren 
het festival kunnen uitbouwen tot een jaarlijks politiek-cultureel 
festijn voor duizenden SP-leden, sympathisanten en andere geïnte
resseerden in de vooruitstrevende rol die kunst en cultuur kunnen 
spelen. Voorwaarde is dat het festival gedragen wordt door de hele 
partij en gaandeweg ook zichzelf gaat bekostigen. Dat kan door 
meer bezoekers te trekken en meer ondersteuning te krijgen uit 
afdelingen, van leden met creatieveen/of organisatorische talenten 
en van mensen uit de wereld van kunst en cultuur, ook van buiten 
de partij. Het festival moet zodoende ook een stimulans worden 
voor het aanwakkeren van lokale culturele initiatieven vanuit de 
SP-afdelingen. 

Actiever in de internationale politiek 
In de achterliggende periode zijn de bemoeienissen van de partij 
met het buitenland en met de internationale politiek sterk toegeno
men. In plaats van de 'splendid isolation' waarvan tot pakweg tien 
jaar terug sprake was, heeft de partij nu een aanzienlijk aantal 
relaties met verwante buitenlandse partijen en organisaties opge
bouwd. Door de steeds grotere omvang in de Tweede Kamer en 
door de aanwezigheid in het Europees Parlement is de partij ook 
verplicht om standpunten over de internationale politiek in te ne
men. Ook groeien zowel de noodzaak als de kansen om ons in te 
zetten bij het organiseren van nationaal en internationaal verzet 
tegen de Europese Unie die steeds meer nationale bevoegdheden 
overneemt en de sociale en democratische rechten aantast en tegen 
het neoliberalisme dat wereldwijd zijn sporen nalaat en de tegen
stellingen tussen arm en rijk vergroot. Daarnaast vragen nieuwe 
oorlogen en terroristische activiteiten om actie van onze kant, in 
samenwerking met andere organisaties, nationaal en internationaal. 
Om: 

een goede afstemming van meningsvorming en standpunten in 
de verschillende geledingen van de partij te bevorderen, 
gestaag verder te werken aan het verbeteren van de internatio
nale contacten, 
en waar mogelijk de daad bij het woord te voegen en interna
tionale solidariteit in de praktijk te brengen, 

wordt een internationaal secretariaat gevormd, onder leiding van 
het lid van de Tweede Kamer dat buitenlandse zaken doet. Speciale 
aandacht zal in de komende tijd gegeven worden aan contacten met 
progressieve personen en organisaties in de Nederlandse Antillen 
en Aruba. 

Aanpassing statuten 
Op basis van de hiervoor gedane voorstellen worden de statuten en 
het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe situatie en 
ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Partijraad. • 
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