
Motie II Rooie Veren 

 

Al heel wat jaren staat de partijtop met zijn rug naar de basis. Om de macht van 

“partijbaronnen” te breken is de interne democratie sterk verminderd, zonder dat er iets 

noemenswaards voor in de plaats kwam. Parlementaire vertegenwoordigingen komen 

door feitelijke coöptatie tot stand met voorbijgaan van het actieve kader.  

De leden, die de hoeders zouden moeten zijn van het sociaal-democratisch 

gedachtegoed, worden nauwelijks betrokken bij majeure beslissingen - positieve 

uitzonderingen daargelaten. De partij, die de brug zou moeten vormen tussen 

vertegenwoordigers en samenleving, kan die rol niet vervullen door verstopte interne 

communicatie van onder naar boven. Het gebrek aan interne democratie en 

communicatie draagt zodoende rechtstreeks bij aan de geringe herkenbaarheid van de 

partij naar de kiezer. Tegelijk wordt de noodzaak genegeerd om dat gedachtegoed steeds 

weer over te dragen aan de leden, nieuw en oud. Nieuwe leden voelen zich mede 

daardoor onvoldoende betrokken en vertrekken snel weer. 

 

De commissie-de Boer (“De kaasstolp aan diggelen”, 2002) en anderen hebben deze 

kwalen al na de partijcrisis-Fortuyn genadeloos blootgelegd. Anno 2007 moet de 

commissie-Vreeman helaas vaststellen dat met dat rapport en andere signalen uit die tijd 

veel te weinig is gedaan.  

Commissies en rapporten maken echter geen partij - alleen leden kunnen dat doen. 

 

1. Het congres draagt het nieuwe partijbestuur op een richtinggevend actieplan op te 

stellen op basis van de volgende punten:  

a. Hervatting van de interne partijvernieuwing, die na een goede start nu al enkele 
jaren stil heeft gestaan.  

b. Herstel van de macht van de leden over de politieke inhoud.  

c. Stevige bewaking van het sociaal-democratisch gedachtegoed.  

d. Open debat en tweezijdige interne communicatie.  

e. Actief betrekken van nieuwe en bestaande leden.  
f. Intensivering van de contacten en samenwerking met maatschappelijke 

organisaties.  

 

2. Het congres draagt, ter uitvoering van dit actieplan, het partijbestuur op om, samen 

met gewesten en afdelingen, concrete voorstellen te ontwikkelen ten aanzien van:  

a. Versterking van de positie van de gekozen voorzitter en het gekozen partijbestuur 
als bewakers van het sociaal-democratisch gedachtegoed  

b. Vorming van krachtige vertegenwoordiging van de leden in de periode tussen 

congressen, ter vervanging van de huidige vormen van de “Adviesraad” en het 

“Forum”  

c. Grondige herijking van de taakstelling van interne organen en gremia met 

inbegrip van “Rood” en de diverse websites, waarbij inhoud en debat centraal 

gesteld worden  

d. Grondige herijking van de interne scholings- en opleidingsprogramma’s  

e. Betaalde ondersteuning van gewesten en afdelingen op lokatie  

 

3. Tenslotte draagt het congres het nieuwe partijbestuur op, binnen zes maanden een 

nieuw congres bijeen te roepen waaraan het deze voorstellen voorlegt. 

 

 

 


