Resolutie oriëntatie op De Socialisten
1. Als ROOD zetten we ons in voor een radicale transformatie van de samenleving: een
einde aan de onderdrukking van de klassenmaatschappij. Dit kunnen we nooit als
jongerenorganisatie alleen bereiken, daarvoor hebben we een partij nodig.
Bovendien moeten ROOD-leden die te oud worden om actief te zijn bij een
jongerenorganisatie ook een plek hebben om aan de slag te kunnen met hun
idealen.
2. Deze partij is er nog niet. Als ROOD zijn we zelf geen partij en willen we dat ook niet
worden. Daarom moeten we ons oriënteren op een bepaalde partij of beweging om
die te kunnen transformeren tot de partij die we nodig hebben.
3. In juni 2021 hebben we op de ledenvergadering een resolutie aangenomen over een
oriëntatie op de SP. Een aantal maanden later bestempelde de SP ROOD als
politieke partij en royeerde een aantal ROOD-leden. Naar aanleiding hiervan werd op
de ALV van november 2021 een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de
resolutie over de oriëntatie op de SP te laten vervallen en een oproep te doen voor
een nieuwe socialistische partij en hiermee aan de slag gegaan. Het bestuur heeft
vervolgens een oproep op de site gezet voor een nieuwe partij, met daarbij een
vermelding van De Socialisten als hoopvol initiatief.
4. De Socialisten zijn op dit moment vooral een los verband van lokale zelfstandige
afdelingen en werkgroepen. De verbindende factor is vooral een afkeer van het
handelen van de SP, maar duidelijk is dat de meeste betrokkenen staan voor een
radicaal alternatief op het kapitalisme. Er wordt toegewerkt naar een conferentie
waar het initiatief meer vorm kan krijgen. Wij zien De Socialisten als hoopvolle
ontwikkeling richting een mogelijke nieuwe onafhankelijke socialistische partij.
5. De landelijke vergadering van De Socialisten heeft op 13 februari uitgesproken dat
ze ROOD in de toekomst graag zouden zien als jongerenorganisatie, en lokale
afdelingen en werkgroepen opgeroepen om samen te werken met ROOD-groepen.
We verwelkomen deze ontwikkeling.
6. We zullen ons de komende tijd oriënteren op De Socialisten en daarbij in de praktijk
functioneren als hun jongerenorganisatie. Dat betekent dat we de lokale afdelingen
en werkgroepen ondersteunen en een plek bieden aan jongeren die zich aan willen
sluiten bij De Socialisten. We moedigen alle ROOD-leden aan om lid te worden van
hun lokale Socialisten-afdeling.
7. De precieze onderlinge verhouding tussen ROOD en De Socialisten kan pas nader
worden vastgesteld als De Socialisten een concretere vorm krijgt. Wel is het
belangrijk dat we onze autonomie als organisatie behouden: de vrijheid om onze
eigen organisatie in te richten, eigen standpunten in te nemen en kritiek te leveren.
8. Ook zullen we ons actief inzetten om het initiatief naar een hoger niveau te tillen. Als
landelijke organisatie met een eigen programma kunnen we een verbindende factor
zijn tussen de verschillende afdelingen en werkgroepen. Hierdoor kunnen we een
bijdrage leveren aan de mogelijke ontwikkeling van De Socialisten tot landelijke
socialistische partij.

