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Een bijzondere 
partij, dat is het 

De SP blijft een 
bijzondere partij, 
concludeerde RTL
Nieuws op 18 
december aan het 
e ind van een royaal 
item over het ne
gende congres. De 
maandagkranten 
velden een ver
gelijkbaar oordeel. 
Het afstand nemen 
van oude dogma 's 
leidt er niet toe dat 
de SP aanslu it bij 
de rest van politiek 
Nederland. Funda
mentele kri tiek op 
het kapital isme 
blijft een van de 
hoofdtaken van de 

I 
Bij hetopmaken van 
de balans door 421 
stemgerechtigde af
gevaard igden werd 
na uren discussie de 

kernvi sie Heel de mens aange

nomen met tien stemmen te
gen. Het andere discussiestuk, 

Op weg naa r Brutopia, dat de 

laatste versie van Heel de mens 
een stuk beter was dan het eer-

ste. 

Hamvraag: hoe 
realiseren we 

democratische controle 
over de economie? 

analyse van de SP geeft van de De belangrijkste plaats in de 
wereld op dit moment, werd discuss ies was ingeruimd voor 
door acht mensen afgewezen. 
De grote instemming met de 
congresdocumenten betekent 
niet dat er niets te discussiëren 
viel. Integendeel. Een lange rij 
sprekers had in twee ronden 
een bonte verzameli ng stand

punten verto lkt en argumenten 

gewisse ld. Met elkaar, en voor

al met het partijbestuur. Bij al 

die verscheidenheid werd ech
ter één overtuigi ng door ieder
een gedeeld: dat er in de voor
afgaande maanden goed gedis
cussieerd is en dat daardoor het 

het vraagstuk van de democrati 
sche controle over de economie 
Dat die er moet zijn, daar was 
iedereen het over eens - ook al 
wijkt de SP daarmee fundamen
teel af van de rest van politiek 

Nederland. Een dergelijke 'Al

leingang' maakt juist du idelijk 
dat er iets te kiezen valt in de 

politiek , zo werd van verschil

lende kanten betoogd. Tegen
over het sociaal-libera lisme van 
PvdA en D66 en het neol ibera
li sme van de VVD waarin de 
Markt steeds meer, en de demo-

- partij , die daarmee 
in de komende tijd 
een geheel eigen 
plaats in de Neder
landse politiek 
heeft. 

cratische overheid steeds min
der over de economie te zeggen 
krijgt, stelt de SP haar soc ialis
tische alternatief. Dat wordt in 
' Heel de mens' samengevat in 
de term 'één stem per mens is 

eer lijker en verstandiger dan 
één stem per aandeel ': 'Demo

cratische zeggenschap m.oet 
vóór gaan op de zeggenschap 
die verbonden is aan economi
sche macht en particulier ver
mogen. Dat vereist stelselmati
ge vergroting van de zeggen
schap van democratisch geko-
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zen organen over de economie. 
Dat vereist ook structurele uit

breiding van de zeggenschap 
van werknemers in de bedrij
ven. ' 

De menin gen verschilden waar 

het ging om hoe dat te bereiken 
is. 'We moeten de grote bedrij 

ven, de banken en de verzeke

rings maatschappijen nati onali 

seren,' was de mening van een 

minderheid. Volgens hen was 

dat 'de kern van het sociali sme· 

en alleen daardoor ku n je echt 

bere iken dat de economie gede

mocratiseerd word t. Een meer

derheid was die mening ni et toe
geelaan en steunde de formule

ring in het ni euwe beginselpro
gramma. 'Een belangrij k inzicht 

binnen de SP is dat alles be

weegt, dat a ll es zich ontwikke lt. 

Dat heeft ni ets te maken met 

opportu nisme of met gelegen

heiclspo li tiek, maar is de reali 

te it. En het is daa rom zaak 

voortelurenel te leren van je erva

ringen en van d ie van anderen. 
We moeten ons dwi ngen steeels 

toekomstgericht bezig te zij n en 

precies die toeko mstgeri chthe id 

is de be langrijkste verd ienste 
van Heel de m.ens.' 
Namens het partijbestuur wees 

partij secretari s Tiny Kox erop 

dat de kernvisie heel rad icaal is. 

'A ls we zeggen dat de democra

tische zeggenschap vóór moet 

gaan op de zeggenschap die ver

bonden is aan economische 
macht, clan zeggen we heel veel. 

Als we nu nfet opnemen dat wij 

voor het gemeenschappe lijk be
zit zijn van de procl uctiemiclcle

len, clan slui t dat niet uit dat het 

wense lijk kan zijn wij zigingen 

aan te brengen in de bezitsver

houclingen. In het wij zigings

voorstel van de afdeling Heerl en 

- dat het partijbestuur graag 

overneemt - wordt dat nog eens 

nad ru kkelijk als mogelij kheid 

genoemd, naast ingrijpen in 

de economi e via wetgev ing en 

be lastin gheffi ng.' Kox waar
schu wde voor het hanteren van 

simpe le slogans. 'Een eenvou

d ig antwoord op de vraag hoe 
we de democ rat ische contro le 
op de economie vormgeven, is 

er ni et. De fo rmul ering in de 

kernvisie verplicht ons hierover 
na te denken. We zullen hard 

moeten werken om een goed 

antwoord te kunnen geven. 

Maar dat is beter dan terugval

len op oude slogans.' Kox kon

digde aan dat de werkgroep 

'Economie en overheid' het 

voortouw za l nemen in de ver

dere di scuss ie over dit onder
werp, en dat di e discussie snel 

van start gaat. Het amendement 

van Heerlen om in het onderdeel 

van 'democrat ische maatschap
pij ' aan te geven dat óók veran

dering van de eigendomsver

houdingen vorm kan geven aan 

democrat ische zeggenschap 

over de economi e werd met rui

me meerderheid aangenomen 

door het congres. Voorstell en 

om in de kernv isie vast te leggen 

dat bepaalde sectoren van het 
bed rij fs leven hoe dan ook in ge

meenschapshanden moeten ko

men, werden door een grote 

meerderheid afgewezen. 

Respect voor alles 
wat leeft en de drie 

kernbegrippen 

In de def'ïn it ieve door het con

gres vastgeste ld versie 'Heel de 
mens' wordt de kern van het so

c ialisme als volgt omschreven: 

' Door m.iddel van een rationele 
en concrete analyse van het ka
pitalisme en de e.flecten ervan 
op mens en m.aatschappij zijn 

wU in staal onze .SII·ijd voor een 
betere wereld e.fj'ecliefle maken. 

Onze morele verontwaardiging 
over alle gemiste kansen voor 
zo'n betere wereld levert ons de 
betrokkenheid, de energie en de 
slrijdwil. Onze rationele analy
se geeft ons het inzichl, de rich-

ling van onze alternatieven, de 
strategie en de tactiek van de 
strijd. De menselijke waardig

heid, de gelijkwaardigheid en 
de solidariteit vannen samen 
met onze rationele analyse van 
de wereld de kern van het socia

lisme. ZU samen. vormen de 
meetlat waarmee wij ontwikke
lingen en alternalieven beoor

delen. ' 

De vraag of naast menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidarileil als vierde kern

begrip toegevoegd moet worden 

respect voor alles wal leeft, 
maakte de tongen los . Op bas is 

van de inbreng op de regiocon
fe renties ste lde het partijbestuur 

voor respect voor alles wat leeft 
te noemen bij de uitwerking van 

het begri p mense lijke waardi g

heid . Een aantal sprekers vond 

dat onvo ldoende. Vanuit vier 

afdelingen werden wijzigings

voorstellen op tafel gelegd. 

'Respect voor al wat leeft is 

geen automatisch gevolg van 

menselij ke waard ighe id. Dat 
hebben we als mensheid vol
doende bewezen. Met een vier

de morele waarde maken we de 

kernvisie compleet. Op grond 
van onze drie basisprinc ipes 

hoeven we de bio-inclustrie en 

de genetische manipul atie niet 
af te wij zen, want ze tasten geen 

van de waarden aan.' Een andere 

spreker wees er echter op dat de 

formulering ' respect voor alles 

wat leeft ' erg onzorgvul dig is 

voor zoiets wezenlij ks als een 

moreel ui tgangspunt voor de 

partij . 'ln de gezondheidszorg is 
het belangrijk om heel wat za

ken die leven te bestrijden.' Van

uit het partij bestuur werd erop 

gewezen dat uitbreiding van het 

aantal kernbegrippen de kracht 

ervan verzwakt en dat de deur 

openzet naar een ideologisch 

ratjetoe. Toen het op stemmen 

aan kwam, kreeg het bestuur een 

duide lij ke meerderhe id voor de 
voorgestelde toevoeg ing van ~ 
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Een bijzondere 
partij, dat is het 

respect voor alles wat leefi bij 
de omschrijving wat onder 
' menselij ke waardighe id ' ver
staan moet worden. 

De verdere uitwerking 
start nu 

Over twee be langrijke kwesties 

besloot het congres dat de alge
mene formulering in de kern
visie akkoord is, maar dat er op 
korte termijn werk gemaakt 
moet worden van een verdere 
uitwerki ng van ons standpunt. 
Dat zijn geneti sche manipul atie 
en de vormgeving van de demo

cratie. Sommigen wi I den de 
deur naar genetische manipul a
tie iets verder openzetten, ter

wijl anderen hem juist definitief 
wilden sluiten. Sommigen wil
den vast leggen dat burgemees
ters, commissari ssen van de 
Koningin en het staatshoofd be
slist door de hele bevolking ge
kozen moeten worden. Anderen 
wezen op de kosten di e daaraan 
verbonden zij n en op de grote 
macht die zo' n gekozen be
stuurder automatisch krijgt. Na 
de di scuss ie werden de formule
ringen in het concept van Heel 
de m.ens door het congres over

genomen: Patenten op (vormen 
van) leven moeten worden afge

wezen. Hetzelfde geldt voor ge
netische manipulatie tenz(j ge
garandeerd kan worden. dat er 
geen blijvende schade wordt 

aangerichl. En: een gekozen 
burgemeesteJ; commissaris van 

de Koningin en. staatshoofd ho
ren bij de verbreding en verdie
ping van de dernocratie. Al in 
januari di scussieert de Partij 

raad over de invulling van de 
democrati e en op korte termijn 
komt er een di scuss ienota over 
genetische manipul atie waarin 

alle aspecten aan bod komen. 

Wij willen de boom van 
Rosenmöller wel 

overnemen 

Veel andere onderwerpen kwa

men ook aan bod. Bij voorbeeld 
de verhouding tussen het hoog
ste en het laagste in komen. ·Dat 
moeten we net als in Hand vest 

2000 vaststellen op 3 staat tot 1 ,' 
zeiden sommigen. 'Dan weten 
de mensen waar ze met ons aan 
toe zijn ' . ' ln het handvest is het 
opgenomen om de disc uss ie te 
fo rceren', antwoordde Ewout 
l rrgang namens het partij 
bestuur. 'Dat was toen nodi g. 
Maar nu hoeven we de di scussie 
niet meer te forceren, maar stel
len we onze beginselen vast. Nu 

gaat het om onze fundamentele 
keuze dat niet alleen een mini

muminkomen maar ook een 
max imuminkomen een kwestie 
van beschaving is. Er is in di t 
land geen enkele andere partij 
die zo' n verregaand standpunt 
op het terrein van de in komens
politiek wil of durft in te ne
men.' 

Ook over de pl aats van het leger 
werd gesproken. Moeten we het 
verdedi gen van ons grond
gebied wel al s legertaak noe
men? Sommigen vonden het be
ter all e passages in het ni euwe 
beginsel programma daarover te 
schrappen. Het partijbestuur, 
gesteund, door een ruime meer
derhe id niet. Partijbestuurslid 
Hans van Leeuwen verduide

lij kte de keuze voor het opne
men van de passage dat de SP de 
taken van het leger wil beperken 

tot de verdediging . van het 
grondgebied en hulp bij het 
handhaven van de vrede: ' We 
zijn nu nog een soeverein land 
met een parlementaire democra
tie en dat willen we zo houden. 
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Maar we willen wél uit de 
NA YO en we zij n rad icaal tegen 

een Europees leger, waarover nu 
zoveel ges proken wordt.' Is de 
parl ementaire democratie wel 
het belangr(jkste middel om de 

wil van de bevolking tot uitvoe
ring te brengen, zoals Heel de 
m.ens stelt , vroegen enke le spre

kers. Of moeten we daarbij ver

melden ·onder de huidige om
standi gheden?' Tiny Kox vond 
va n ni.et: 'De geschi edenis heeft 

aangetoond dat goede alterna
tieven ontbreken. En laten we 
ons heri nneren dat onze po li tie

ke voorgangers in het begin van 

de 20ste eeuw keihard gevoch
ten hebben voor een parl emen
taire democrat ie met a lgemeen 
kiesrecht voor vrouwen en 

mannen. De democrati e is veel 
jonger en brozer dan velen in 
de gaten hebben. Het is de 
moeite waard ons sterk te ma
ken voor de be che rming van 
de democratie. Er zij n genoeg 
anderen d ie de democratie li e
ver kwijt dan rijk z ij n. Zeker 
zijn er problemen met de huidi 

ge ui twerki ng van de parlemen
taire democratie, maar dat is 
geen reden het wezen ervan ter 
discuss ie te stell en.' De d iscus

sie leidde ook bij deze punten 
niet tot een verandering van de 
tekst van de kernvisie . Dat ge
beurde wel bij de form ulering 
van de hoofdraken va n de SP. 
Het verzoek vanuit verschill en
de afdelingen om aan te geven 
dat we ni et alleen in het parle
ment, maar ook met act ivite iten 
daarbuiten de strijd gevoerd 
moet blij ven worden tegen de 
hui dige neoliberale trend, werd 
gehonoreerd. Ondanks de reac
ti e van het Partijbestuu r dat een 
dergelijke aanvullin g ni et nod ig 
was, stemde het congres vóór 
een daartoe strekkend amende
ment uit Le iden. Steun was er 
tenslotte ook voor een aantal 
moties di e öp het congres wer
den ingedi end. Bij voorbeeld om 
aan te bieden de ' bulderbos

bomen' van Paul Rosenmöller 
en andere spijtoptanten over te 
nemen, en te onderzoeken of de 
SP een Oiru·oep kan oprichten 
als de VARA uit het publieke 

beste l verdw ijnt. • 




