
ALGEMEEN
De Socialistiese Partij is de politieke partij van de vooruitgang.
Daarom is z~ in de eerste plaats de partij van de arbeidersklasse.
Het doel van de Secialistiese Partij is het vestigen van een socia-
listiese maatschappij in Nederland. Een maatschappijwaarin de arbei-
dersklasse de politieke ma~ht uitoefent. .
De leden van de Socialistiese Partij moeten zich volledig inzetten
om die betere wereld, die de Socialistiese Part:ijvoor ogen staat,
te veroveren.
LIDMAATSCffAP
Eenieder die de statuten van de paitij aanvaardt, aktief deelneemt
aan het part~erk, de besluiten van de partij uitvoert en kontributie
betaalt kan lid worden van de partij. Een kandidaatlid wordt
beoorde$ld door een partijafdeli.ng. Voor toelating als kandidaatlid
is de goedkeuring' door een ledenvergadering van een partijafdeling
nodig. Ret kandidaatlidmaatschap duurt maximaal een jaar. De leden-
vergadering kan beslu:i;.'teneen kandidaatlid als lid aan te nemen
wanneer uit de pnakt~K ~kX is gebleken dat hij de plichten van het
lidmaatschap kan vervullen.
Leden van de Socialistiese. fartij bestuderen de wetmatigheden van de
natuur en de maatschappiJ 'zanat zijdaar in de strijd voor het so;eia-
lisme gebruik .'Vankunnen mE3.f~ll. Dezewetensch,~~e:IJJ~~~~e.:reldb~sgllop.-
wing "'fBhe"t"<Ha"1'~ktt~S"en:Mgtor:i:ee~_if~i:Sme, zoa1s" Ollfdekt
door Marx in samenwerking met Engels en verder in de praktijk toe-
gepast en ontwikkeld door veleanderen. Dit proces gaat nog steeds(loor. Leden van de Socialistiese Partij nemen aktief de-el aan een of
meerdere takken van het part~erk.
Leden van de SocialistiesePartij moeten in staat zijn om.kritiek
en zelfleritiek 1::e brengen in het b~lang van de vooruitgan,g •

.Wanneer part~~eden handelen in strijd met de partijdiscipline zullen
de afdelingen in overeenstemming met de aard van het geval passende
maatregelen treffen:
een waarschuwing geven; uit partijfunkties ontslaan; een proeftijd
opleggen of royeren uit de partij. De proeftijd zal niet langer dan
drie maanden duren. Gedurende die tijd heeft hij/zijgeen stemrecht.
In geval van r6yement kan een lid in beroep gaan bij het Centraal
Komitee. ffet Centraal Komitee dient het betrokken lid en de
afdeling van advies.
ORGANISATORIESE PRINCIPES VAN DE PARTIJ.
Het organisatoriese principe van de partij is het demokraties
centralisme. De leidinggevende organen op elk nivo van de partij'
worden gekozen met meerderheid van stemmen. De hele partij moet
eenzelfde discipline in acht nemen. De enkeling is ondergeschikt
aan de organisatie, de minderheid is ondergeschikt aan de meerder-
heid, het lagere orgaan is ondergeschikt aan het hogere orgaan
en de hele partij is ondergeschikt aan het Centraal Komitee.
De leidinggevende organen van de partij op elk nivo moeten regelmatig
verslag over hun werk uitbrengen aan kongressen of ledenvergaderingen.
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.~e afdelingen brengen regelmatig verslag uit van het werk zodat het
Gentraal Komi tee· in staat is zjjn leidende taak te vervullen. De.hi.
afdelingen hebben het recht kritiek uit te oefenen en voorstellen
te doen. . t ~ ri1t· 'JHet hoogste leidinggevende4g~~a nl~~~t part~kongres en wanneer
het niet in zitting bijeen is het door haar gekozen crentra.alKomi tee.
De leidinggevende organen van de plaatsel~Ke part~organisaties, .
z~n de algemene ledenvergaderingen en de door haar gekozen partfj~
komi tees.
DE PLAATSELIJKE PARTIJORGANISATIES
De partjjafdelingen kiezen hun afdelingskomitee, hun pmlitiek sekre-
taris en zijnplaatsvervanger. Leden van het afdelingskomitee zfjn
per dag afzetbaar door de ledenvergadering.
De politiek sekretaris van de afdeling neemt zitting in het
distriktsbestuur.
De partijafdelingen zullen tenminste eenmaal per j aar verkiezingen
houden voor het hele afdelingskomitee. .
De partjjafdelingen moeten studie maken van het dialekties materialisme,
de theorie met de praktjjk verbinden, nauwe betrekkingen met de massa's
onderhouden, kritiek en zelfkritiek uitoefenen in het belang
van de vooruitgang.
STADSKOMI TEE
Indien in een stad zich meerdere afdelingen bevinden, zjjn deze
afdelingem verplicht nauw sarnen te werken met elkaar en indien de
situatie dat noodzakeljjk maakt gezamelijk en in eenheid op te treden.
In dergel~Ke situaties zijn de politiek sekretarissen als kollektief
verantwoordelijk. Eventuele geschillen die mochten optreden moeten
onverwjjld in hetdistriktsbestuur worden behandeld.. In dergelijke
gevallen is het besluit van het distriktsbestuur bindend.
DISTRIKTSORGANISATIES
De partijafdelingen worden ingedeeld in distri~n. Aan het hoofd
van een distrikt staat een distriktsbestuur. Het distriktsbestuur
bestaat uit de politiek sekretarissen van de bjjhet distrikt aange-
sloten afdelingen. Politiek sekretarissen van afdelingen met minder
dan vijf leden hebben in het distriktsbestuur geen stemrecht.
Het distriktsbestuur kiest uit haar midden leden die verantwoordelijk
zijn voor de dagelijkse leiding in het distrikt.
CENTRALE ORGANIS~±IE VAN DE PARTIJ
Benmaal in 2 jaar wordt er een kongres gehouden. Het Centraal Komitee
is bevoegd het kbngres te vervroegen of uit te stellen. Het kongres
bespreekt de politieke situatie, neemt besluiten over de te volgen
strategie en taktiek.
Het bespreekt het verslag van het Centraal Komitee.
Het kongres kiest de ledenvan het politiek buro.
Het C.K. bestaat uit het politiek burG endistriktsafgevaardigden.
Het C.K. kiest uit haar midden een dageljjks bestuur. Het C.K. heeft
de bevoegdheid een afdeling te royeren. Het C.K. zal daarvan verant-
woording afleggen op het eerstvolgend kongres. Indien leden of afdelin-
gen menendat het C.K. zijn taak niet goed ver~lt of dat er ontwikke-
lingen· gaande zijn die nieuwe kongresbesluiten nodig maken, kunnen zij
voorstellen een bui tengewoon .kongres te houa-en. ZO'n voorstel wordt
schriftelijk gedaan aan het C.K., dat het voorstel ter kennis brengt aan
de afdelingen, waarna de meerderheid beslist.
De' statuten kunnen alleen op het kongres gewijzigd worden.
Waarin de statuten niet voorzien, voorziet het Centraal Komitee.


