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Jan Marijnissen wijst 
congres de weg naar 
nieuwe wederopbouw 

Ons programma 
radicaal, maar realistisch 

Afdelingen lopen warm 
voor campagne 

Mensen op het congres 

Aparte wijken 
voor allochtonen? 
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Campagnekoorts 

Je hebt vervelende ziektes die je geen 
mens toewenst- en je hebt campagne
koorts, waarvan ik hoop dat jij ook de 
verschijnselen vertoont. Want campag
nekoorts is héél gezond. Je krijgt er 
buitengewoon goeie zin van, je gaat er 
harder en effectiever van werken, je 
bent alert op alles wat er om je heen 
gebeurt. Bergen worden heuveltjes en 
in elk probleem zie je de aanzet voor 
een oplossing. Je vermogen om samen 
te werken groeit met de dag, zeker met 
diegenen die door dezelfde koorts zijn 
aangestoken . Je durft meer. In debat 
gaan met mensen die je niet kent over 

wat er anders en beter moet in je 
gemeente. Speuren naar echte pracht
plaatsen om tomaten op te hangen. 

Deuren langsgaan en menen overtuigen 

dat thuisblijven op 6 maart echt ontzet
tend onverstandig is, zeker nu je voor de 
SP kunt stemmen. Campagnekoorts, je 
kunt er niet zonder in verkiezingstijd. 
En je doet het allemaal om een hele 
mooie uitslag te krijgen. 

Ik ben ook alweer aangestoken, ook al 
sta ik voor het eerst in mijn woonplaats 
niet op nummer 1 maar op nummer 30. 
In plaats van de lijst te trekken mag ik 'm 
dit keer duwen. Maar de koorts komt 
evengoed. Op de vreemdste plaatsen 
zing ik dat 'een mens méér is', ik lees de 
plaatselijke kranten nog gretiger dan 
doorgaans, ik krijg een adrenalinestoot 
als ik de inkt van de tomatenbillboards 
ruik en zie ongeduldig uit naar mijn por
tie tomatenfolders en tomatensponsen. 

Heerlijk, campagnekoorts. En in deze 

dagen ook uiterst makkelijk overdraag
baar. Steek er zoveel mogelijk mensen 
mee aan . Dan wordt de uitslag op 

6 maart nog indrukwekkender. 

Sjouw ze! 

Tiny Kox 

Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante 
opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 
vinden op Internet (http:/ ;www.sp.nljtegenst/theoriejopinies). 
Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga 
Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van 
het artikel dat je wilt hebben. 

Nacht van de Rooie 
Reuzen 
8 februari, 

Amsterdam 

Raadsverkiezingen 
6 maart, 

overal 

Start landelijke 
verkiezingen 
17 maart 

Algemene 
verkiezingen 
15 mei 
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Borst zit diep in de rode cijfers 
Agnes Kant in het Algemeen Dagblad, 
13 december 
Agnes Kant heeft het helemaal gehad met minister 
Borst: 'We zijn rijker dan ooit, maar met deze 
groeiende welvaart zijn ook de wachtlijsten, de 
werkdruk, de vermijdbare sterfte, de gezondheids
verschiUen tussen arm en rijk en het aantal daldozen 
gegroeid. Waarom houdt een minister met 
zo'n politieke erfenis niet de eer aan 
zichzelf?' 'IWIII'"m 

Handen af van het parlement 
Ronald van Raak in het Parool, 
27 december 
In de Tweede Kamer begint zich een meerderheid af 
te tekenen voor invoering van een districtenstelsel, 
waarbij een deel van de Kamer rechtstreeks 
gekozen wordt en een deel per district. Dat maakt 
volgens de voorstanders het parlementaire debat 
levendiger en brengt de politiek dichter bij de 
burger. Dat bereik je niet met een ander 
kiesstelsel, maar alleen met andere 
politici, vindt Ronald van Raak. 

Beste oplossing is van de NS weer staatsbedrijf 
te maken 
Ronald van Raak en Nico Schouten in 
het Financieele Dagblad, 8 januari 
Een gezonde NS vraagt meer investeringen, een 
andere organisatie en meer publieke verantwoor
ding. Als publiek rendement het belangrijkste is, 
moeten de spoorwegen in overheids-
handen blijven . Dit kan het beste als 
staatsbedrijf. 

De PvdA is als de pyromaan die brand schreeuwt 
Jan Marijnissen, 9 januari 
Prominente PvdA'ers stelden onlangs vast, dat ze 
door de elfde september ' ineens weer beseffen dat 
ze niet zonder publiek domein kunnen'. 
Marijnissen: 'Twaalf jaar lang had de PvdA de 
politieke macht om te verhinderen dat de verant
woordelijkheid van de overheid voor de publieke 
sector ontmanteld zou worden. En nu roept 
degene die de brand heeft aangestoken om 

het hardst dat er geblust moet ~---~~ 
'IWI!J"IIIrt worden.' 



• 

Soms I igt het nieuws op straat 
Twee SP-afdelingen 
die voor de eerste 
keer aan raadsverkie
zingen meedoen, heb
ben laten zien hoe je 
met eenvoudige din
gen goed kunt scoren. 
Zo was de eerste cam
pagne-overwinning in 
Weert voor de SP. Am-

;
., 

i.•.·.·l·' il . . 
·.·.·.1·······..... ~ ) 

:: ... ··.;: ; / " " / 

Paullempens 

sluitend werden de eer
ste posters geplakt in 
de Weerter wijken en 
in de binnenstad. De 
lokale tv deed uit
gebreid verslag van de 
SP-aftrap in Weert. 
Paul Lempens: 'Het is 
eigenlijk maar een heel 

per een dag nadat de ondersteu
ningsverklaringen voor nieuwe 
partijen ingeleverd konden wor
den, zetten SP-lijsttrekker Paul 
Lempens en lijstduwer Harry 
Bouten de laatste benodigde 
krabbels op het stadhuis. Aan-

simpel item, maar toch 
leek het me een persbericht en 
een telefoontje naar de tv 
waard. De meeste mensen in 
Weert denken: Verkiezingen? 
Oh, dat zien we na de carnaval 
wel. Onze actie baarde dus op
zien. We kregen zelfs een com-

Leeuwarder SP-'regenten' 
delen gouden handdrukken uit 

'Zojuist kreeg 
u van de SP 
zomaar een 
gouden hand
druk. We wil
len graag dat u 
zich een beetje 
als ex-burge

meester Loekie van Maaren voelt.' Kaartjes met die 
tekst worden momenteel door de Leeuwarder SP ver
spreid. Op die manier knipogen de Friezen naar de 
gang van zaken rondom de bestuurscrisis van afgelo
pen najaar. Bovenop de op zich al schandalig hoge 
wachtgeldregeling van € 500.000,- kreeg Van 
Maaren een vette gouden handdruk. Met goudkleuri-
ge handschoentjes, hoge hoeden en dikke sigaren 
schudden SP' ers winkelend publiek de hand en wor
den de kaarten overhandigd. Hanny Lehmann: 'De 
kwestie met Van Ma aren is nog steeds een hot item 
in Leeuwarden; iedereen spreekt schande van de re
gentencultuur die de belastingbetalende burger klau
wen met geld kost. En wij zijn de enige partij in de 
gemeenteraad die niks van dit soort gouden hand
drukken moet hebben. Het is dus heel duidelijk waar 
wij staan.' 
Info: Hanny Lehmann (0518) 41 31 64 

plimentje van de afdeling Bur
gerzaken bij de gemeente.' Ook 
de SP in de Zaanstreek greep de 
ondertekening van de onder
steuningsverklaringen aan voor 
een in het oog springende actie. 
Een brandweerwagen kruiste 
door de Zaanstreek en haalde de 
mensen die op lijst staan op. 

Onderweg naar het gemeente
huis werd nog even flink gefol
derd, voordat de benodigde 
handtekeningen werden gezet. 
De actie leverde een mooie en 
erg positieve reportage met foto 
op in de regionale krant. 
Info Paul Lempens 
(0495) 54 49 77 

1Laat zien dat we 
rood én groen zijn!l 
De acties tegen de chloortrans
porten van Akzo beleven mo
menteel een nieuwe lente. In 
Deventer en Zwolle vonden in
middels avondwakes plaats en 
ook in Gouda, Woerden Gronin
gen, Amsterdam, Amersfoort en 
Almelo is de actiebereidheid 
groot. Actiecoördinator Harry 
Voss: 'Wij weten dat minister 
Pronk heel binnenkort met 
Akzo gaat praten en de kans 
bestaat dat er nog voor de Ka
merverkiezingen een beslissing 
komt. Met onze acties geven 
we Pronk een steuntje in de 
rug.' Ondanks de eenvoud van 
een 'chloor-wake' (een groepje 
mensen, een vuurkorf en een 
paar rode lampen om de machi
nist toe te zwaaien), zorgen de 
acties telkens voor veel publi
citeit. 'Vooral bij de lokale en 

regionale pers 
scoren we 
goed,' zegt 
Harry Voss, 'en 
ook de landelij
ke pers plaatst 
graag een foto. 
Een wake heeft 
natuurlijk een 
paar aanspre
kende elemen-

ten die mooie plaatsjes opleve
ren: vuur, treinen en duisternis. 
Zeker als je bijvoorbeeld ook 
nog eens op een brug gaat staan 
of zoiets. Het beste is, als je ook 
nog gevolg geeft aan zo'n wake; 
bijvoorbeeld door een avond 
over de chloortransporten te 
organiseren.' De SP heeft de 
laatste jaren goed gescoord met 
natuur en milieu. Ook in milieu
kringen worden we goed 
gewaardeerd. Met het oog op de 
verkiezingen zijn de chloor
acties een prima gelegenheid 
om te laten zien dat we rood én 
groen zijn.' 
De afdeling Dongen liet even
eens zien dat ze groen is: in 
natuurgebied de Duiventoren 
werden aan bezoekers folders 
uitgedeeld als protest tegen een 
nieuwe weg tussen Tilburg en 
de A27 bij Oosterhout. 
Info: Harry Voss (055) 53 44 550 
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SP-verslag legt Boxtelse 
knelpunten bloot 
De afdeling Boxtel is momen
teel druk in de weer met een ver
slag van drie jaar Hulpdienst. 
De Boxtelse SP blies haar Hulp
dienst in 1999 nieuw leven in en 
vanaf dat moment leverde het 
spreekuur voortdurend munitie 
op voor een breed scala aan ac
ties, activiteiten en optreden in 

de raad. 'Heel veel acties zijn 
begonnen bij de hulpdienst,' 
vertelt Eric van de Broek. 'Ons 
verslag wordt echt een plus
verslag, dat wil zeggen met ana
lyse van de problematiek én een 
advies aan de betrokken instel
lingen. We maken dus niet 
alleen duidelijk waar het fout 

Actie rond woningnood 
versterkt campagne 

'Stoppen met slopen' is de 
centrale verkiezingsleus in 

ging, maar ook waarom. Tevens 
brengen we verbetervoorstellen 
aan. We presenteren het rapport 
in verkiezingstijd aan de instel
lingen en aan iedereen die we de 
afgelopen drie jaar met acties 
gemobiliseerd hebben. Zij krij
gen allemaal een exemplaar met 
begeleidingsbrief. Dat kan zo
wel kiezers als leden opleveren,' 
aldus Van den Broek. 
Info: Eric van de Broek 

(0411) 67 10 83 

Tijdens het 1 Oe Congres in Den 

Bosch werd unaniem een motie 

aangenomen voor inzet van de 

lokale afdelingen voor het 

behoud van de postkantoren. 

Lokaal in te vullen actiemate

riaal (posters, folders en kaar

ten) alsmede actie-instructies 

zijn te bestellen bij Ger 

Wouters: gwouters@sp.nl 

Geen 'zorgdorp' 
zonder voorzieningen 

Groningen. De afdeling 
heeft zich de laatste jaren 
bijzonder gemanifesteerd 

Postkantoor 
'Vanwege de aan

wezigheid van 

diverse zorg

instellingen noemt 

Ermelo zichzelf 

een zorgdorp. Dan 

mag je toch ver

wachten dat de 

noodzakelijke 

voorzieningen 

zoals het postkan

sluiting van het loket bij het 

station te voorkomen. De Boer: 

'Die actie leverde massale bij

val op. De mensen in Ermelo 

weten dus dat we heel wat 

teweeg kunnen brengen. Dat 

lijkt me zowel voor de postkan

tooractie als ook voor de ver

kiezingen een prima uitgangs

punt.' 

rond de massale sloop van 
woningen, en hekelt nu de woni ngnood die mede 
daardoor in de stad is teruggekeerd. Om het pro
bleem maximaal onder de aandacht te brengen, 
hield de afdeling in januari een driedaagse Klach
tenlij n Woningnood, om vervolgens razendsnel 
een zwartboek te schrijven en dat als brandbrief 
met sirene en zwaailicht bij de woningstichtingen 
en het Woonservicecentrum aan te bieden. 'De 
respons was enorm', vertelt actiecoördinator Ro
sita van Gij lswijk. 'In die drie dagen belden 87 
mensen. Erna kwamen nog enkele tientallen reac
ties binnen. Duidelijk is, dat we hiermee echt een 
groot probleem aangekaart hebben. We gaan nu 
alles op alles zetten om de sloop daadwerkelijk te 
stoppen. En we hebben op het juiste moment dui
delijk gemaakt dat in ieder geval wfj dat probleem 
serieus nemen.' 

4 

toor behouden blijven.' Dat 

zegt Hans de Boer van de SP in 

Ermelo. Het postkantoor wordt 

met sluiting bedreigd en met 

name de ouderen dreigen hier

van de dupe te worden. Als 

aftrap voor een handtekenin

genactie markeerde de SP het 

postkantoor met rood lint. 

Eerder wist een SP-actie tegen 
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Info: Hans de Boer 

(0341) 45 31 65 



• • 

Door Agnes Kant en Al i Lazrak 
Agnes Kant is Tweede Kamerlid 
voor de SP; 
Ali Lazrak is kandidaat-Kamerlid Allochtonen willen 

niet in aparte wijken 
voor de SP 

Een groot aantal allochtonen van 
één nationaliteit in een wijk huis
vesten, leidt tot de problemen, 
zoals die zich manifesteren in 
veel woonwijken elders in het 
land, waarvan het Utrechtse 
Kanaleneiland een voorbeeld is. 
Onlangs heeft de Utrechtse poli
tie - waarschijnlijk uit onmacht 
- aangekondigd Marokkaanse 
jongeren te gaan inzetten als toe
zichthouder om de overlast en 
criminaliteit in de wijk die door 
hun landgenootjes wordt veroor
zaakt te bestrijden. Dat geeft een 
indicatie van waar de 'nationali
teitenwijken' in Almere toe kun
nen leiden. De Almeerse wo
ningbouwverenigingen stellen 
dat ze door allochtonen in eigen 
wijken te plaatsen, spanningen 
tussen de bevolkingsgroepen 
willen tegengaan. Maar het is 
omgekeerd. 
De problemen die de woning
bouwverenigingen met hun plan 
willen aanpakken, vormen de 
oogst van hetgeen zij en hun 
branchegenoten in een verleden 
hebben gezaaid. Door sommige 
woonwijken afte sluiten voor al
lochtonen, en de deuren naar een 
aantal andere wijken juist wijd 
open te zetten, is het percentage 
allochtonen in die laagdrempe
lige wijken tot onaanvaardbare 
hoogten gestegen. Dat vindt de 
autochtone bevolking die dan 
ook massaal de benen heeft 
genomen naar andere wijken. 
Het resultaat daarvan is dat 

De plannen van de drie woningcprporaties 
in Almere om allochtone woningzoeken
den per nationaliteit in aparte wijken te 
huisvesten, ondermijnen het intègratie
proces van allochtonen dat toch al moei
zaam verloopt. In plaats van kortzichtig 
concentreren is veeleer een doordacht en 
evenwichtig beleid dat leidt tot meer 
spreiding in de samenleving te prefereren. 
Concentratie van allochtonen in wijken en 
op scholen belemmert de integratie, terwijl 
het algemeen maatschappelijk, en voor 
hun toekomst en die van hun kinderen van 
groot belang is om te integreren in de 
Nederlandse samenleving. 

ren niet meer samen spelen, en 
dat de verschillende groepen 
elkaar niet anders dan van af
stand kennen. En een kwalijk
gevolg is ook het ontstaan van 
zwarte en witte scholen, wat van
wege de opgelopen taalachter
stand de kinderen minder kansen 
geeft in hun ontwikkeling en 
waarvan het effect zich pas op de 
latere termijn zal manifesteren. 
Dat de drie Almeerse verhuur
ders beweren met hun plannen 
aan de woonwensen van de al
lochtonen zelf tegemoet te wil
len komen, strookt niet met de 
werkelijkheid, gezien de hefti
ge reacties die hun plannen te
weeg hebben gebracht. Ook de 
woonwensen van veel allochto-

enigingen ons willen doen gelo
ven. Allochtonen zijn in veel 
gevallen net autochtonen! Dat 
de woningcorporaties hun bizar
re plan presenteren als een 
tegemoetkoming aan de woon
wensen van allochtonen is daar
om uiterst wrang. Daarbij 
strookt het niet met hun sociale 
en maatschappelijke verant
woordelijkheid een bijdrage te 
leveren aan een goed-geïnte
greerde samenleving waar ie
dereen eerlijke kansen krijgt om 
aan zijn of haar geluk te werken, 
in plaats van op voorhand op 
achterstand te worden gezet. 
Feitelijk capituleren de bouw
verenigingen voor de praktijk 
die ze zelf mee hebben vorm ge-

wonen en onderwijs. In plaats 
van dat ernstige probleem aan te 
pakken wordt het probleem tot 
oplossing verklaard! 
De drie woningcorporaties heb
ben een kans laten liggen om de 
fouten die zij in het verleden 
hebben gemaakt te herstellen. 
Dat hadden ze kunnen doen door 
vanaf nu te gaan werken aan een 
actief vrijwillig spreidingsbeleid 
van allochtonen en autochtonen. 
in plaats van hun dubbel domme 
plan voor nationaliteitenwijken. 
Dom omdat het de integratie die 
nu al stokt nog verder vertraagt 
en dom omdat geen van de 
betrokkenen, autochtoon of 
allochtoon, er gelukkig mee is. 
Precies daarom hebben we de 
regering ook gevraagd om maat
regelen te treffen tegen de Al
meerse aanpak, om daarmee 
meteen de deur op slot te doen 
voor andere corporaties die ook 
wel iets zien in nationaliteiten
wijken. 

Natuurlijk is het niet eenvoudig 
om segregatie- en concentratie
tendensen te stoppen en om te 
buigen. Natuurlijk dienen zowel 
de rijks- als de gemeentelijke 
overheid hun beleid ingrijpend 
te wijzigen om succesvolle 
deconcentratie en spreiding mo
gelijk te maken. Door te kiezen 
voor een dergelijke koers hou
den we in ieder geval zicht op 
een samenleving waarin mensen 
op den duur weer werkelijk sá-

autochtone en allochtone kinde- nen staan haaks op wat de ver- geven: segregatie, met name in men leven in plaats van apart! • 
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De speech van de net 
herkozen SP-lijsttrekker Jan 
Marijnissen tijdens het 
verkiezingscangres klonk als 
een 'state of the union'. Zijn 
conclusie was duidelijk: de 
staat waarin Nederland zich 
na bijna acht jaar Paars beleid 
bevindt is niet iets om trots 
op te zijn. 'Nu de verkiezin
gen komen, zou ik willen dat 
partijen verantwoording 
afleggen over hun bijdragen 
aan de uitverkoop van de 
beschaving,' vindt Marijnis
sen. 'Wij hebben 150 alter-

. natieven voor Paars!' 
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De volledige tekst van de speech van 
Marijnissen is te vinden op de SP-website: 
www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/ 
redejanm_020119.stm} 

Marijnissen 
wijst de weg 

• 
naar nieuwe 

wederopbouw 
In zijn speech tijdens het verkie
zingscongres in Den Bosch 
keek Jan Marijllissen in eerste 
instantie een halve eeuw terug 
naar de wederopbouw van 
Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog. 'Onze ouders en 
onze grootouders begonnen aan 
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een onmogelijk karwei, maar ze 
deden dat omdat ze wisten dat 
het moest Wilden we weer een 
beschaafd land worden, dan 
moest het onmogelijke met ver
eende krachten mogelijk wor
den gemaakt Op de puinhopen 
bouwden ze huizen, nieuwe 



fabrieken, havens, wegens en 
spoorlijnen. Ze. bouwden zie
kenhuizen, scholen en biblio
theken. En ze bouwden een stel
sel van sociale voorzieningen en 
verzekeringen, zodanig dat er 
elders met grote bewondering 
naar werd gekeken.' 

De tijden zijn echter ingrijpend 
veranderd. 'Sohdariteit was één 
van de verworvenheden van de 
naoorlogse wederopbouw. Voor 
de paarse politici is het een vies, 
ouderwets begrip geworden. De 
moraal van de huidige regeer
ders behelst niet meer dan 'ieder 
voor zich, en de markt voor ons 
allen'. Op een geniepige, slui
pende maar wélbewuste wijze 
is het neoliberalisme aan de 
macht gebracht en gebleven. 
Hier past een comphment voor 
de VVD. Deze partij is in staat 
gebleken de PvdA haar verleden 
te laten verloochenen,' aldus 
Marijnissen, die duidelijk maakt 
dat er werkelijk niets is waar de 
'zogenaamde sociaal-democra
ten trots op kunnen zijn'. Marij
nissen's lange opsomming van 
negatieve resultaten van twee 
Paarse kabinetten onder leiding 
van de PvdA leidt tot zijn con
clusie: 'PvdA: Partij van de Af
braak!' 
Zelfs de twee meest bejubelde 
Paarse succesnummers: de 
groei van het aantal banen en 
het terugdringen van het finan
cieringstekort wist Marijnissen 
in zijn speech overtuigend on
deruit te schoffelen. 'De Zalm
norm heeft dit land veel slecht 
gedaan, vooral doordat er te 
weinig geld aan noodzakelijke 
voorzieningen werd besteed. De 
Zalmnorm is door Melkert wel 
eens omschreven als de 'gesel 
van Financiën' . Maar dat is dan 
wel een gesel waar hij zelf om 
gevraagd heeft, en sterker: ge
tuige het verkiezingsprogram
ma van de PvdA, ook voor de 
komende vier jaar schijnt hij 'm 
niet te kunnen missen. Nou, ik 
wel! Donder de zalmnorm maar 
in de Hofvijver!' 

Laakbaar 
Nu Melkert de verkiezingsstrijd 
ingaat met veel mooie beloften, 

vraagt Marijnissen zich hardop 
af: 'Waar was je Ad? Waar was 
je toen dit land in de sociale uit
verkoop werd gedaan. Waar was 
je toen de ziektewet werd af
geschaft? Juist, toen was je 
minister van Sociale Zaken!' 
Met deze ervaring in het achter
hoofd is Melkert, volgens Ma
rijnissen, geen 'veelbelovende 
kandidaat-premier, maar wel de 
méést belovende'. \ 
Na zijn kritiek op Melkerten de 
PvdA richtte Marijnissen zijn 
pijlen op de VVD, hoewel hij 
aan die partij weinig woorden 
hoefde vuil te maken. 'Zij zijn 
liberaal, wij zijn sociaal. Als je 
kiest, kies je écht: voor de een of 
voor de ander. Jammer voor wie 
er toch nog op hoopte, dat kabi
net Marijnissen-Dijkstal komt 
er niet!' 
Marijllissen besteedde ook aan
dacht aan de nieuwe politieke 
luchtballon van Pim Fortuyn, 
die zoveel aantrekkingskracht 
lijkt te hebben op VVD'ers, 
CDA'ers en PvdA'ers. 'Als 
mensen bij je weglopen, heb jfj 
het slecht gedaan en moet je de 
vertrekkers hun overstap niet 
verwijten. Echter, die overstap 
zal hen niet helpen. Ze belanden 
in een rad van Fortuyn dat geen 
echte prijzen uitkeert en slechts 
draait voor de show. Ze komen 
van de regen in de drup want de 
oplossingen van Fortuyn ver
schillen niet wezenlijk van wat 
VVD en CDA willen.' 
Hoewel Leefbaar Nederland 
zonder program, zonder organi
satie, zonder geschikte mensen 
en zonder historie volgens 
Marijllissen rijp is voor een im
plosie, zitten er gevaarlijke kan
ten aan LN. 'Ten eerste de 
oproep van Fortuyn om een 
koude oorlog tegen de islam te 
beginnen. Door deze vorm van 
simplisme in combinatie met dit 
taalgebruik kan LN zich ont
wikkelen als wegbereider van 
etnische en religieuze haat. Laat 
ik helder zijn: Wij pikken dat 
niet! Nu niet en nooit niet! 
Ten tweede: Fortuyn zegt 
inmiddels over een fortuin van 
zes miljoen gulden te beschik
ken voor zijn campagne, gekre
gen van geheime financiers. Op 

de eerste plaats vind ik dat poli
tieke partijen zich niet moeten 

laten sponsoren en op de tweede 
plaats: áls het dan al gebeurt, 
dan toch zeker in het openbaar! 
Geen gesjoemel dus: open 
kaart! Anders spreek ik nooit 
meer van Leefbaar Nederland 
maar nog slechts van Laakbaar 
Nederland.' 
Over GroenLinks heeft Marij
nissen gemengde gevoelens. Hij 
zei de acht jaar gezamenlijke 
oppositie tegen Paars te waarde
ren, ondanks de forse verschil
len in stijl en inhoud tussen GL 
en SP. 'Maar ik vraag me af hoe 
lang GroenLinks nog echt op
positioneel kan blijven. Het is 
mooi als je wilt meeregeren. 
Maar zolang je dat niet doet, heb 
je wél een taak te vervullen. In 
een democratie is de oppositie 
niet minderwaardig, maar min
stens even belangrijk als de coa
litie! Daarom: Paul, als ze je 
nodig hebben, roepen ze wel. 
Ga je partij en je idealen niet al 
op voorhand kortwieken!' 

Nu de verkiezingen in aantocht 
zijn, zou Marijllissen graag zien 
dat 'partijen verantwoording af
leggen over hun aandeel in de 
uitverkoop van de beschaving'. 
Vervolgens maakte hij duidelijk 
dat de SP al een decennium lang 
hardop laat horen hoe ze denkt 
over het neoliberale denken en 
het ondermijnen van de publie
ke sector. 'Verpleegkundigen, 
leraren, machinisten, politie
agenten zijn tot de laatste drup
pel van loyaliteit uitgeknepen. 
En daar krijgt men nu de reke
ning voor gepresenteerd. Intus
sen gelooft de Haagse politiek 
meer in een nieuwe zakelijk
heid: overal moesten er mana
gers komen, en scholen werden 
in onderzoeken met elkaar ver
geleken, huisartsen moesten 
met elkaar gaan concurreren. 
Wie bedenkt er zoiets? Dat kan 
toch alleen maar gebeuren door 
mensen die geen enkele affini
teit hebben met het werk en 
geen enkele kennis van zaken. 
Ons onderwijs was eens één van 
de beste van Europa, nu bunge
len we ergens onderaan. De 
kortzichtigen vinden het niet 
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nodig om ruim te investeren in 
onze toekomst van vlees en 
bloed.' 

Alternatieven voor Paars 
Marijnissen beperkte zich niet 
tot kritiek op Paars, maar 
besteedde ook ruime aandacht 
aan de alternatieven van de SP. 
Voor het nieuwe verkiezings
programma, dat overigens tij
dens het congres nadrukkelijk 
tot 'actieprogramma' werd om
gedoopt, is de afgelopen maan
den binnen en buiten de partij 
uitvoerig met duizenden men
sen gesproken. 'Dat heeft ge
leid tot 150 alternatieven voor 
Paars. Daarmee gaan wij naar 
de mensen. We gaan de kiezers 
vragen ons te steunen in de 
strijd tégen het neoliberale den
ken en vóór de alternatieven 
die we in ons verkiezingspro
gramma hebben opgenomen. 
Met een stem op de SP krijg je 
dubbel uitbetaald. Je geeft 
steun aan de enige, écht linkse 
partij die zegt waar het op staat 
én je spreekt je uit over de rich
ting die ons land moet gaan. 
Zo'n stem heeft betekenis!' 
'Onze tegenstanders hebben 
vaak geprobeerd de SP weg te 
zetten met: ach dat is een tegen
partij, die zijn toch altijd alleen 
maar tegen. Om het hen wat las
tiger te maken, spiegelen we 
vanaf vandaag onze slogan. Dan 
maken we van 'Tweedeling -
Stem tégen!' 'Durf te delen -
Stem vóór!' Dan maken we van 
'Grijpen en graaien - Stem 
tégen!' 'Spreiding van kennis, 
inkomen en macht - Stem 
vóór!'. Dan maken we van 
'Sociale afbraak- Stem tégen!' 
gewoon 'Sociale wederopbouw 
- Stem vóór!'. We blijven kri
tisch, we blijven links, we blij
ven actief, we blijven dwars, en 
we roepen de mensen op om 
vóór de sociale wederopbouw te 
stemmen op 15 mei.' 
En daarmee klonk een echo van 
het verleden én van het begin 
van Marijnissen's speech: want 
na de jarenlange neoliberale po
litiek - alsof we een oorlog ach
ter de rug hebben - is het nodig 
dat we opnieuw over wederop
bouw spreken. • 
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'Ons programma 
is radicaal, 

maar realistisch!' 
--= ) 

10e 
congres 
2002 

Menig spreker tijdens het verkiezingscan
gres op 19 januari in Den Bosch vond Eerste 
weg links 'het beste verkiezingsprogramma 
uit onze geschiedenis'. Enkele afgevaardig
den hadden op diverse punten van de SP 
graag nog radicalere standpunten gezien. 
'Vergis je niet,' wierp Tiny Kox namens de 
programmacommissie tegen, 'dit is een erg 
radicaal programma, dat bovendien reali
seerbaar is!' 

'Dit is een erg radicaal program
ma,' verzekerde Tiny Kox, 
partijsecretaris en lid van de 
programmacommissie, de af
gevaardigden tijdens het verkie
zingscangres in Den Bosch. 
Kox reageerde daarmee op spre
kers die het programma graag 
nog een tikkeltje radicaler had
den gewenst. 
Eerste weg links is het resultaat 
van een proces dat enige maan
den in beslag nam en waarbij 
nuttige inbreng van afdelingen 
en de regioconferenties in het 
conceptprogramma werd ver
werkt. Dat leidde onder meer tot 
een nadrukkelijke verwijzing in 
Eerste weg links naar de kern
visie van de SP zoals die ver
woord is in Heel de mens. 
'Zowel dit verkiezingsprogram
ma als de kernvisie zijn twee 
waardevolle documenten,' leg
de Kox het congres uit. 'Maar 
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waar Heel de mens onze visie op 
langere termijn verwoordt, ge
ven we in Eerste weg links aan 
wat volgens ons in de komende 
vier jaar haalbaar is. Natuurlijk 
zouden we graag nog veel ver
der gaan, maar dat heeft geen 
zin als dat tussen 2002 en 2006 
niet werkelijk haalbaar is. We 
moeten ons niet buiten het poli
tieke debat plaatsen.' 

Complimenten 
Veel afgevaardigden naar het 
congres maakten van hun 
spreektijd in eerste termijn 
gebruik om de programma
commissie te complimenteren 
met het uiteindelijke resultaat. 
Anderen hielden een kort plei
dooi voor één van de pakweg 
honderd wijzigingsvoorstellen 
die tijdens het congres nog in 
stemming moesten worden 
gebracht. Afhankelijk van het 

onderwerp namen Agnes Kant, 
Harry van Bommel, Ewout 
Irrgang of Tiny Kox namens de 
programmacommissie de tijd 
om hun advies over de wijzi
gingsvoorstellen te motiveren. 
Een enkele keer moesten zij 
een voorstel met klem ontra
den. Het argument daarbij was 
vaak niet zo zeer de fundamen
tele onwenselijkheid van een 
voorstel, maar juist de onhaal
baarheid daarvan in de periode 
2002-2006, waarvoor het ver
kiezingsprogramma ten slotte 
bedoeld is . 
Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij een voorstel om het budget 
voor ontwikkelingssamenwer
king te verhogen van één naar 
twee procent van het Bruto 
Nationaal Product. 'Dat voor
stel kost 10 miljard gulden,' 
rekende Ewout Irrgang het con
gres voor. Daarmee zou de slui-
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tende financiële onderbouwing 
van Eerste weg links op losse 
schroeven komen te staan. 'Bo
vendien zitten wij met 1 procent 
al boven de internationale norm 
van 0,7 procent. De Amerikanen 
halen overigens 0,2 procent niet 
eens.' 
Bij de stemmingen bleek het 
congres in vrijwel alle gevallen 
de adviezen van de commissie 
over te nemen. Slechts in één 
geval - het voorstel van afde
ling Leiden om te streven naar 
baggerbeleid dat gericht is op 
verwerking in plaats van stor
ting - volgde het congres het 
advies van het partijbestuur 
niet. 'Te gedetailleerd' was hun 
oordeel, maar het congres oor
deelde dat dit punt een plaats 
moest vinden in het verkie
zingsprogramma. Voor een 
ander wijzigingsvoorstel - het 
door Erwin van Leeuwen in 
dichtvorm verdedigde voorstel 
om sportvisserij te verbieden -
waren tellers nodig om duide
lijkheid te brengen in het 
oordeel van het congres. Met 
een nipte meerderheid werd het 
voorstel verworpen. 
Aan het eind van een lange 
congresdag bracht congres
voorzitter Bob Ruers het hele 
verkiezingsprogramma, inclu
sief alle aangenomen wijzi
gingsvoorstellen, in stemming. 
Vrijwel unaniem schaarde het 
congres zich achter Eerste weg 
links. 



Hoogtepunten uit Eerste weg links 

De Eerste weg links is een door
wrocht document met een om
vang van ruim zestig pagina's. 
Niet iedere potentiële SP-stem
mer zal zijn te bewegen om dit 
hele boekwerk tot zich te ne
men. Voor hen, en voor wie hen 
te woord staan, vatten we het 
actieprogramma van de SP hier
onder nog eens samen. 

In Eerste weg links staan drie uitgangspunten centraal. 

• De SP kiest vóór de radicale sociale wederopbouw van Nederland, met name van de 
publieke sector 

• De SP kiest vóór verkleining van de kloof tussen arm en rijk door een eerlijker 
verdeling van geld en middelen 

• De SP kiest vóór ecologie boven economie, en dus voor een gezond en groen 
Nederland voor ons en degene die na ons komen 

Deze drie uitgangspunten worden verder uitgewerkt in vijftien hoofdlijnen: 

1. De SP is vóór sociale wederopbouw- De SP wil 15 miljard euro 
investeren in de sociale wederopbouw. Dit geld komt ten goede aan 
verbetering van de zorg, het onderwijs, het milieu, de veiligheid en 
de inkomensverhoudingen. De privatiseringsprojecten worden 
bevroren en voor een aantal terreinen, zoals de zorg, het openbaar 
vervoer, de telecommunicatie en de ruimtelijke ordening, neemt de 
overheid de regie weer in handen. 

2. De SP is vóór spreiding van kennis, inkomen en macht - De 
SP is vóór herverdeling van lasten en lusten. Spreiding van kennis, 
inkomen en macht wordt kernpunt van het beleid. Mensen met lage 
inkomens gaan er tien procent op vooruit door een hoger inkomen en 
minder lasten. De SP helpt tenminste honderdduizend WAO'ers 
weer aan werk en zorgt voor een drastische inperking van de WAO
instroom door veel betere begeleiding van werknemers. De kinder
bijslag wordt inkomensafhankelijk. Grootverdieners gaan vanaf 225 
duizend euro 72 procent belasting betalen. Bovendien komt er een 
vermogenswinstbelasting van 35 procent. 

3. De SP stelt ecologie boven economie - De SP wil economische 
aanslagen op natuur en milieu voorkomen. Zo verdienen de Noord
zee, de Wadden, de Biesbosch en de Veluwe extra bescherming. De 
SP streeft naar verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en wil 
dat grootverbruikers van energie voortaan ook ecotaks gaan betalen . 

4. De SP is vóór zorg voor iedereen - De SP is voor een nationale 
zorgverzekering, gebaseerd op solidariteit tussen arm en rijk, en tus
sen ziek en gezond. De SP wil minstens één op de twintig verplegen
den en verzorgenden erbij en wil de jeugdzorg verbeteren. Verder 
brengt de SP alle daklozen onder dak, via het 'Nederland Onder 
Dak'-plan. 

5. De SP kiest vóór veilig voedsel van boer tot bord- De SP geeft 
voorrang aan duurzaam boeren boven grootschalige landbouw en 
bio-industrie. In 2006 zou tenminste 10 procent van de landbouw
productie biologisch moeten zijn . 

6. De SP is vóór goed onderdak voor iedereen - De SP vindt dat 
huisvesting voor iedereen betaalbaar dient te zijn. Daarom verdwijnt 
de automatische huurverhoging en wordt de huursubsidie verbeterd . 
De SP wil bovendien dat de overheid de regie weer neemt over de 
ruimtelijke ordening en grondspeculatie tegengaat. 

7. De SP is vóór openbaar vervoer voor iedereen- Het openbaar 
vervoer moet weer in overheidshanden komen. Voor de problemen 
bij deNSstellen we een 'Noodplan Spoor' op. De Betuwelijn laten 

we varen en Schiphol moet krimpen en in plaats van uitbreiden. 
8. De SP is vóór gelijke kansen op school- Onderwijs is een inves
tering in de toekomst en verdient daarom meer mogelijkheden en 
middelen. Gelijke toegang voor iedereen moet worden gegaran
deerd. Onderwijspersoneel krijgt betere arbeidsvoorwaarden, de 
klassen worden kleiner en de scholen schoner en veiliger. 

9. De SP is vóór een rechtvaardiger rechtspraak- Iedereen heeft 
recht op rechtshulp. Straffen dienen effectiever te worden en slacht
offers hebben recht op betere ondersteuning. 

10. De SP is vóór spel, sport en cultuur voor iedereen - Tweede
ling in de toegang tot spel, sport en cultuur moet worden voorkomen. 
Daarom moet er in iedere wijk een gegarandeerde hoeveelheid 
speelruimte komen. Kinderen krijgen een 'sportstrippenkaart' , jon
geren mogen kostenloos de musea ontdekken en elke zaterdag zijn 
alle musea gratis. 

11. De SP is vóór sámen leven - Daarom streeft de SP naar een 
deltaplan voor integratie waarmee we de segregatie in de wijken 
gaan bestrijden en de integratie bevorderen. Migranten krijgen al na 
drie jaar sternrecht voor de gemeenteraad én Provinciale Staten. 

12. De SP is vóór veilige opvang van vluchtelingen- Een ruimhar
tig asielbeleid voor politieke vluchtelingen is een hoeksteen van een 
beschaafde samenleving. Nederland verhoogt zijn bijdrage aan UN
HCR ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in de regio. 

13. De SP is vóór meer aandacht voor jongeren en ouderen -
Daarom stelt de SP voor dat er staatssecretarissen voor jongeren en 
senioren komen. Het minimumloon gaat gelden vanaf 18 jaar. 
Pensionering vanaf 65 jaar blijft een onaantastbaar recht. 

14. De SP is vóór democratie - Daarom zou Nederland moeten 
stoppen met het overdragen van bevoegdheden aan de ondemocrati
sche Europese Unie. De SP wil een brede maatschappelijke discus
sie over bescherming en bevordering van de democratie. Jong~ren 
krijgen een opleiding tot 'democraat'. · 

15. De SP is vóór internationale solidariteit- De SP wijst neoli
berale globalisering af en streeft naar meer democratische handels
wijze van het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties. 
Nederland verkleint het leger en stapt uit de NAVO. 
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oun _own! 
Het verkiezingscangres heeft op 19 januari de kandida
tenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen 2002 vast
gesteld. Bij de stemmingen bleken de ruim 400 congres
afgevaardigen in overgrote meerderheid de voordracht 
van de kandidatencommissie te volgen. Voor diegenen 
die er niet bij waren in Den Bosch: Het aftellen kan 
beginnen ... 

15: Marianne 
Langkamp 
(30, 
Den Haag) 

Na haar studie 
Slavische taal 
en letterkunde in Groningen 
werkte Marianne in de SP-hulp
dienst, nam deel aan acties en 
werd eind '96 afdelingsvoorzit
ter van de Groningse SP. 
Gemeenteraadslid werd ze in 
1998 en bij de Kamerverkiezin
gen van datzelfde jaar nam ze de 
zesde plaats in op de kandi
datenlijst. Op het nippertje mis
te ze een Kamerzetel, maar 
kwam vanaf mei 1998 als frac
tiemedewerkster wel op het 
Binnenhofte werken. Het eerste 
jaar ontfermde Langkamp zich 
over onderwijs, cultuur en 
wetenschappen en daarna wer
den binnenlandse zaken en 
minderheden haar werkterrein. 
Sinds 2000 is Marianne fractie
coördinator. Ook coördineert ze 
de SP campagne 'Alles Kids' en 
was ze co-auteur van het rapport 
'Wipkip zoekt scharrelruimte'. 

14: Marcelli
no Bogers 
(44, Eist) 
Marcellino 
heeft een lan
ge en impo

sante loopbaan in de zorg op 
zijn naam staan. Na diverse 
zorgopleidingen werkte hij 
onder andere als teamleider van 
de psychiatrische universiteits
kliniek op het Nijmeegse Rad-
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boudziekenhuis en als docent 
ziekenverzorging. 
In 1989 was hij betrokken bij de 
opstand van verplegenden en 
verzorgenden en medeoprichter 
van de hiernaar vernoemde 
bond VVIO, dat in 1991 fuseer
de tot de huidige vakbond 
NU'91. Marcellino was er van 
1992 tot 2001 beleidsmedewer
ker en woordvoerder. Sinds 
1992 maakt hij de helft uit van 
caberet-duo Ernesto en Marcel
lino. Vanaf vorig jaar werkt hij 
als congresontwikkelaar bij 
Elsevier-Gezondheidszorg, de 
uitgever van verschillende vak
tijdschriften van de gezond
heidssector. 

13: Rosita 
van Gijis
wijk (27, 
Groningen) 
In het kader 
van haar op
leiding sociaal-juridische 
dienstverlening deed Rosita 
voor de SP-Kamerfractie een 
onderzoek naar inkomensafhan
kelijke boetes en schreef daar
over het rapport 'Geldboetes in 
balans'. Daarna werkte Rosita 
bij de ABVAKABO, maar sinds 
januari 2001 zit ze full-time bij 
het SP-Afdelingsteam van de 
SP en coördineert ze bovendien 
het SP Studiecentrum. Sinds 
1995 is Rosita actief in de afde
ling Groningen en was nauw be
trokken bij het succesvolle refe
rendum tegen de prestige-plan
nen met de Grote Markt. In juli 

'99 trad ze toe tot de SP-fractie 
in de Groningse gemeenteraad 
waar ze nu de lijst aanvoert voor 
de raadsverkiezingen. In het 
kader daarvan heeft Rosita een 
eigen website ingericht: 
www. rositavangij lswij k. nl 

12: Ewout 
lrrgang (25, 
Amsterdam) 
Ewout stu
deerde politi
cologie en 

economie en werkte als secreta
ris van de studentenvakbond 
SRVU aan de Vrije Universiteit. 
Sinds 1997 is hij lid van de SP 
en bekleedde diverse bestuurs
functies in de Amsterdamse SP. 
In 1998 begon hij zijn huidige 
werk als beleidsmedewerker bij 
de Tweede-Kamerfractie waar 
hij zich bezighoudt met de por
tefeuille Financiën. Ook is 
Ewout verantwoordelijk voor 
activiteiten op het gebied van 
internationale monetaire poli
tiek en globalisering. Boven
dien richtte hij Ewout het 
Nieuw Republikeins Genoot
schap op, dat uitgroeide tot een 
spraakmakende organisatie op 
het gebied van de monarchie en 
- vooral- de bestrijding daar
van. 

11: René 
Roovers (50, 
Dongen) 
Na studies aan 
de Pedagogi
sche Academie 
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en aan de universiteit Nijmegen 
(andragogiek) en een baan aan 
diezelfde KUN, bracht René de 
SP in 1986 met twee zetels in de 
Dongense gemeenteraad. In 
1989 volgde hij Jan Marijnissen 
op in de Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. In de functie 
van Statenfractievoorzitter 
baarde hij vorig jaar opzien toen 
hij gearresteerd dreigde te wor
den na het doorbreken van de 
geheimhoudingsplicht omtrent 
de verkoop van busmaatschap
pij BBA. Vanuit de Staten 
tekende René tevens voor de ac
tie 'Boor de Biesbosch niet de 
grond in' en sinds 2000 is hij 
ook nog eens als beleidsmede
werker bij de SP-Eurofractie 
verantwoordelijk voor de af
stemming tussen 'Brussel' en 
Nederland. 

10: Jolanda 
Gooiker (27, 
Rotterdam) 
Sinds haar 
zeventiende 
is Jolanda, 

onderwijzeres, betrokken bij de 
SP. Aanvankelijk hield ze zich 
vooral bezig met jongeren. Als 
lid van het Jongeren-team stond 
Gooiker aan de wieg van het 
huidige ROOD. In 1998-1999 
zat Jolanda namens de jongeren 
in het partijbestuur van de SP. 
Momenteel is ze in Rotterdam 
actief in de afdeling; op dit 
moment als vice-voorzitter. Ze 
staat op nummer drie van de 
Rotterdamse kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen. 

9: Arda Ger
kens 
36, Haarlem) 
Arda was on
der meer 
voorzitter van 
de stichting Werken aan Ver
draagzaamheid, begeleidde jon
geren aan het Psychologisch 



Pedagogisch Instituut (de 
'school voor spijbelaars') en 
werkte bij diverse jongerencen
tra. Nu is ze hoofd personeels
zaken bij Milieudefensie. Arda 
is sinds 1996 lid van de SP , 
maakte deel uit van het distriets

bestuur en was betrokken bij het 
opzetten van een afdeling in het 
Amsterdamse stadsdeel Zee
burg. Voor de SP was Arda 
deelraadslid in datzelfde Zee
burg tot zij in 2001 naar Haar
lem verhuisde. Sinds 1999 is 
Arda tevens lid van het partij
bestuur van de SP en zat ze in de 
gentech-werkgroep. 

8: Fenna 
Vergeer
Mud de 
(SS, Leiden) 
Op dit mo
ment geeft 

Fenna les in Nederlands als 
tweede taal aan hoger op
geleide migranten en ze stu
deerde sociologie, Engels en 
Duits. Ze is een van de mede
oprichters van de SP en was 
vanaf het begin actief in de af

deling Leiden. In 1995 werd ze 
gekozen in de Provinciale Sta
ten van Zuid-Holland waar ze 
voorzitter is van de driekoppi
ge SP fractie. In 1999 beet zij 
zich aanvankelijk als enige vast 
in de Ceteco-affaire, waarna 
drie Gedeputeerden, de griffier 
en de CdK zelf moesten aftre
den. Het Rijk kwam vervolgens 
met aanvullende regelgeving 
tegen speculeren met gemeen
schapsgeld. 

7: Ali Lazrak 
(54, Amster
dam) 
In het kader 
van een wer
vingsactie 
van DAF kwamAli in 1971 naar 

Bom in Nederland. Hij werkte 
een jaar in de DAF fabriek in 
Barn. Na diverse banen ging hij 
in 1978 voor het Tolkencentrum 
Amsterdam en Utrecht werken 
en trad hij in 1980 in dienst bij 
de Stichting Regionaal Centrum 
Buitenlanders Zuid-Holland 

West als opbouwwerker. Ver
volgens werkte hij tot 2001 als 
journalist bij de NOS-radio, la
ter NPS. Bij de omroep was hij 
medewerker bij programma's 
voor buitenlanders. Nu is Ali 
free-lance journalist en publi
ceert hij regelrnatig in diverse 
bladen. SP-lid werd hij in 2000 
en sinds ruim een half jaar 
werkt hij nauw samen met de 
SP Tweede-Kamerfractie. Al i is 
regelmatig te gast bij diverse 
partijbijeenkomsten. 

6: Piet de 
Ruiter 
(4S, Leid
schendam) 
Vanuit zijn 
woonplaats 

werkte Piet in verschillende 
functies bij de sociale dienst 
van gemeente Den Haag. Eerst 
als bijstands-maatschappelijk 
werker; vervolgens was hij 
belast met het opzetten van de 
jongerenafdeling van de sociale 
dienst en meest recent bij de 
afdeling schuldhulpverlening. 
Piet stond aan de wieg van afde
ling Leidschendam, waar hij 
van 1990 tot aan de laatste loka
le verkiezingen van 2001 voor
zitter was van de SP-raadsfrac
tie. De Ruiter was jarenlang 
districtsvoorzitter en is lid van 
het partijbestuur. Inmiddels is 
Piet werkzaam bij het camapag
neteam in Rotterdam. 

S: Krista van 
Velzen (27, 
Den Haag) 
Krista werkte 
tijdens en na 
haar middel
bare schooltijd als vrijwilliger 
bij het Instituut voor Natuur
beschermingseducatie en bij de 
Stichting Kollektief Rampen
plan dat manifestaties onder
steunt door te koken voor acti
visten. Krista was actief in de 
campagne 'Tien jaar na Tsjer
nobyl', bij de Tsjechische 
milieudefensie en bij de Bel
gische actiegroep Voor Moeder 
Aarde. Nog steeds is ze betrok
ken bij directe ontwapenings-

acties in Schotland, waar zij eer
der een nucleaire onderzeeër in 
het ijskoude water met een ha
mer te lijf ging. In 1999 richtte 
zij in Gent het Ecologisch Cen
trum op, waarna ze begon bij 
de SP-Kamerfractie. Als frac

tiemedewerker houdt ze zich 
bezig met defensie, landbouw 
en voedselveiligheid. 

4: Jan de Wit 
(S6, Heerlen) 
Jan studeerde 
rechten in Til
burg en trok 
naar Heerlen 

om sociaal advocaat te worden. 
Hij stond er aan de wieg van de 
plaatselijke SP-afdeling en in 
1982 werd Jan het eerste raads
lid voor zijn partij in Heerlen, 
waar de SP sindsdien langzaam 
maar zeker uitgroeide tot de 
grootste partij. In 1993 werd 
Jan bovendien voorzitter van 
het Aktiekomitee Ereschuld 
Mijnwerkers, dat tientallen 
miljoenen guldens wist af te 
dwingen als schadeloosstelling 
voor de ex-mijnwerkers. In 
1995 verliet hij de gemeente
raad om de eerste SP-vertegen
woordiger te worden in de Eer
ste Kamer. Sinds mei 1998 is 
Jan Tweede-Kamerlid voor de 
SP. 

3: Harry van 
Bommel (39, 
Amsterdam) 
Na een studie 
politieke we
tenschappen 
in Amsterdam doceerde Harry 
Nederlands en Engels op een 
MBO-school. In 1994 werd 
Harry het eerste SP-gemeente
raadslid in Amsterdam, waar de 
SP vier jaar later de grootste 
winnaar werd van de raadsver
kiezingen. Tot 1994 was hij 
daarnaast lid van het partij
bestuur, waar hij zich bezig
hield met studenten en scholie
ren . Sinds de entree van de SP 
in de Kamer ging hij aan de 
slag als beleidsmedewerker 
Onderwijs en in 1998 werd hij 
zelf Kamerlid. 
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Agnes Kant 
(34, 
Doesburg) 
Aan de Ka
tholieke Uni
versiteit 

Nijmegen studeerde ze af als 

epidemioloog en werkte er als 
wetenschappelijk onderzoeker. 
Dat onderzoek (naar de organi
satie van de screening op baar
moederhalskanker) leidde uit
eindelijk tot Agnes' promotie in 
1997. Intussen werd ze in 1994 
gemeenteraadslid in Doesburg 
en niet veel later ging ze aan de 
slag als beleidsmedewerker 
voor de nieuwgekozen SP
Kamerfractie. Sinds mei 1998 is 
Agnes Tweede-Kamerlid voor 
de SP. Ze houdt zich hier bezig 
met Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, Binnenlandse Zaken, 
Minderheden, Algemene Zaken 
en Jeugd. 

1: Jan Marij
nissen (49, 
Oss) 
Toen Jan de 
HBS kort 
voor het exa
men verliet, werkte hij in Oss en 
omgeving in verschillende 
fabrieken. Hij liet zich omscho
len tot lasser en werkte tien jaar 
in de metaalindustrie. Ondertus
sen stond hij aan de wieg van de 
SP in Oss en werd hij het jong
ste raadslid van Nederland in 
1975. Jan bleef raadslid tot 
1993, maar werd in 1987 
tevens het eerste Provinciale 
Statenlid van de SP. Een jaar 
later werd hij landelijk voorzit
ter van de SP. Onder zijn lei
ding maakte de SP een transfor
matie door van 'federatie van 
plaatselijke afdelingen' naar 
een partij met een duidelijk lan
delijk programma, landelijke 
activiteiten en een landelijk 

gezicht. Sinds de SP in mei 
1994 doorbrak naar het natio
nale parlement, is Jan fractie
voorzitter van de SP in de 
Tweede Kamer. Bovendien is 
hij een van de initiatiefnemers 
van de stichting 'Stop de uit
verkoop van de beschaving'. 
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Harm-Jan Kamstra, 
SP-bestuurslid in Amsterdam 
'De actiebereidheid is de kracht en het unieke 

van de SP. In Amsterdam ik ben ik erg actief 
geweest met acties voor het Slotervaartzieken
huis en het GVB-referendum. Veel mensen 
ervaren zulke thema's toch als een soort malle
molen. Zo van: We kunnen er toch niks aan 
doen. Als wij de straat op gaan, staan de men- _ 
sen ons soms met open mond naar ons te 
kijken. En als er dan echt iets verandert al 
helemaal. Heerlijk is dat.' 

Carin van den Crommert, 
SP-raadslid in Eindhoven 
'Waarom je op de SP moet stemmen? Omdat 
wij André Hazes niet op de kandidatenlijst 
hebben! Hahaha. Nee, effe serieus. Leefbaar 
Nederland is met HenkWijngaard en Hans 
Kraay in zee gegaan en dat vind ik behoorlijk 
triest. Zo wordt de politiek gereduceerd tot een 
PR-gebeuren: het gaat alleen nog maar om de 
poppetjes. In Eindhoven bestaat er zelfs een 
'roze site', waarop alle homoseksuele gemeen
teraadsleden staan opgesomd. Dat heeft dus 
helemaal niets meer met politiek te maken. Bij 
de SP gaat het nog altijd om de inhoud. Wij 
hoeven het niet van die zogenaamde BN' ers te 
hebben. ' 

ens o 

on 
Op het tiende Congres in Den Bosch liepen 

vogels van uiteenlopend pluimage rond. 
Jong en oud, binnen- en buitenlands, casual 

en classic, door de wol geverfd en 'groen', 
bekend en (nog) onbekend. De Spanning

redactie schoot een aantal willekeurige 
congresgangers aan met de vraag: Waarom 

is SP stemmen verstandig? Zo bont als het 
gezelschap in Den Bosch was, zo kleurrijk 

waren ook de antwoorden. 

Krista van Velzen, nummer 5 op 
de SP-kandidatenlijst (tegen 
Radio 1-verslaggever): 
'Gaan er geruchten dat ik onderzeeboten aan
val? Nou, die geruchten berusten op waar
heid!' 

Suze Otting, activiste 
uit Utrecht 
'Nee, je kent mij niet, want ik ben geen lid van 
de SP. Nog niet. Ik ben hierheen gekomen, 
omdat ik gewoon benieuwd ben naar wat de 
partij van plan is en in petto heeft. Persoonlijk 
baart me de globalisering de meeste zorgen. 
Ik vind het een akelige gedachte dat de macht 
in de wereld steeds meer bij de grote bedrijven 
komt te liggen. Daarom deed ik mee aan de 
protesten in Brussel. Met het oog op de media
aandacht vind ik het belangrijk dat er zoveel 
mogelijk mensen deelnemen aan zo'n demon
stratie. Meelopen heeft dus zeker zin, vond ik. 
En ja, ik denk ik er sterk over om me bij 
ROOD aan te sluiten.' 
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Paul van Buitenen, 
de 'klokkenluider van Brussel': 
'Waar alle andere partijen gebonden zijn, is de 
SP de enige partij die compromisloos dingen 
aanpakt. Binnen de SP is voldoende actie
bereidheid zonder de druk van 'hogere' 
belangen.' 

Piet Oelp, chauffeur 
SP-bra ndweerwagenvloot 
'Gezellig, dit congres. Maar kijk eens naar 

buiten: ik heb een aanhangwagen voor de 
DAF-brandweerauto op de kop getikt. 
Met een originele Deutz-pomp! Mooie 
combinatie zo, hé?' 

Estela de Carlotto 
en Rosa de 
Roisinblit, 
'Dwaze 
Grootmoeders' van 
de Plaza de Mayo 
De Carlotto: 'De reis van 
Argentinië naar Nederland 

is lang, maar het is altijd de moeite waard om 
naar landen te gaan waar mensen wonen die 
net zo hard voor de mensenrechten vechten als 
wij . We zijn niet voor het huwelijk van de 
kroonprins met Maxima naar Nederland 
gekomen, noch zijn we tegen het huwelijk. 
Maar de misdaden Val). het verleden wegen 
zwaar en ons gaat het om de mensenrechten. 
We zijn oud; we kunnen hier niet altijd mee 
doorgaan. Maar zolang een oma haar klein
kinderen mist, kan ze strijden.' 
De Roisinblit: 'Jullie kroonprins heeft gezegd, 
dat het onderzoek van professor Baud maar 
een mening is. Dat is niet slim, want Jorge 
Zorreguieta was wel degelijk op de hoogte. 
Zorreguieta lijdt aan het 'genocide-syndroom': 
een hoop draaikonterij en zeggen: Ik ben 
onschuldig. Maar een oordeel over de waar
heid velt het volk en niet hij.' 

Wouter van Dieren, 
directeur IMSA en lid van 
de Club van Rome 
'Terwijl de vervuilers bevorderd worden, 

vreest onze- samenleving mensen als Remi 
Poppe. De vraag is natuurlijk: Hoe kán dat?' 
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Maaike van de Broek, 
coördinátor SP-Partijbureau 
en 'congres-bloemenmeisje' 
'Samen met Liesbeth heb ik vandaag ongeveer 
tachtig bossen bloemen overhandigd. Maar ik 
heb slechts twee kusjes gehad. Van Jan 
Marijnissen.' 

Derk Sauer, media-tycoon 
in Moskou en voormalig 
Tribune-redacteur 
'Actie zonder drukpers is onmogelijk.' 

Jo van Zantvoort, 
SP-bestuurslid in Den Bosch. 
'Gisteren dacht ik nog: Nou, je kunt wel 
merken dat het weer verkiezingstijd is, want de 
PvdA staat op de markt. Komisch; je ziet die 
partij alleen vlak voor de verkiezingen. Maar 
ons zie je altijd, het hele jaar door. We voeren 
acties en gaan langs de deuren. Voor meer 
jongerencentra, voor voorzieningen voor oude
ren, voor veiligere verkeerssituaties, noem 
maar op. Wij richten ons op de mensen, gaan 
naar ze toe en vragen ze wat zij vinden. 
Natuurlijk is dat ook een taak van de andere 
partijen, maar die doen het niet. Binnenkort ga 
ik ook weer de straat op. Om te folderen en om 
met mensen te gaan praten. Ik niet altijd even 
goed ter been, maar ik heb er echt zin in. ' 

Kees Slager, auteur van 
'Het geheim van Oss' 
'Politieke partijen kunnen een voorbeeld 

nemen aan de SP als het gaat om de censuur
loosheid op mijn schrijfwerk.' 

Nico Schouten, teamleider van 
het wetenschappelijk bureau 
van de SP 
'Er zijn geen echte politieke spanningen op 

dit congres én dat duidt op ruime eensgezind
heid over de lijn die de partij moet volgen. 
Dat geeft een prettige en ontspannen sfeer.' 
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on 
stoom! 

'Ja, we zijn zeer tevreden met de 
stand van zaken,' knikt Piet de 
Ruiter overtuigend. 'Het 
enthousiasme bij de afdelingen 

is groot. Dat bleek bijvoorbeeld 
tijdens de bijeenkomst van 
lokale campagneleiders op 
zaterdag 12 januari. Er kwam 

nes 

In het landelijke hoofdkwartier begint 
het warm te worden. Het campagne
team heeft inmiddels de vergaderzaal 
geconfisqueerd en ingericht als centra
le controlekamer voor lokale en lande
lijke verkiezingscampagne. De wanden 
hangen vol planningen, agenda's en 
'to do'-lijsten. Tekenend: tijdens het 
uurtje dat . campagneteamlid Piet de 
Ruiter heeft voor een gesprek, blijft de 
telefoon overgaan. 

bij die gelegenheid een stroom 
aan goede ideeën los. Dat is een 
goed teken. Bovendien staat de 
telefoon roodgloeiend, zoals je 

merkt. We kunnen niet anders 
zeggen dan dat de campagnes 
leven en goed onder stoom lig
gen.' 
Inmiddels zijn de laatste beslis
singen genomen over deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezin
gen. Zo heeft Delft te elfder ure 
besloten een gooi te doen naar 
raadszetels. 
In vrijwel alle gemeenten waar 
de SP mee doet is de campagne 
inmiddels van start gegaan. Zo 
namen in vijftien steden lokale 
lijsttrekkers samen met landelij
ke kandidaten de lijmkwast ter 
hand en werden de eerste mini
billboards met 'Aanvalluhhh ... 
natuurlijk over links! ' geplakt. 
Daarnaast is het folderbombar
dement op veel plaatsen los
gebarsten. 

Combineer campagne met 
acties 

De Ruiter benadrukt dat het 
belangrijk is om de lokale cam 
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Nijmegen 
voortvarend 
van start 
Op zaterdag 12 januari organi
seerde de afdeling Nijmegen een 
goed bezochte Aftrap van de Jan Marijnissen 

in gesprek met 
Leon Wecke 

lokale verkiezingscampagne. In het cultureel centrum 
Cinemariënburg kruisten lokale experts, waaronder SP-raads
leden, de degens tijdens debatten over onderwijs, vervoer en 
sport. Tijdens het daarop volgende lokale lijsttrekkersdebat, 
met namens de SP Hans van Hooft, puilde de zaal al uit. 
Vervolgens werd landelijk lijsttrekker Jan Marijnissen in het 
bomvolle theatercafé een uur aan de tand gevoeld door 
polemoloog Leon Wecke. Al met al een mooie Aftrap, 
die werd afgesloten met de huldiging van Hans van Hooft: 
25 jaar in de raad en voor de vierde achtereenvolgende keer 
lijsttrekker in Nijmegen waren goede redenen om hem in het 
zonnetje te zetten. 

pagne te combineren met lokale 
acties. 'Zoek naar lokale speer
punten,' is zijn advies. 'Een 
mooi voorbeeld is Ermelo, waar 
het enige postkantoor dreigt te 
worden gesloten. De afdeling is 
daar onmiddellijk op gedoken 
en heeft een actie ontketend. 
Zelfs als die actie geen direct 
resultaat geeft, maakt het wel 
duidelijk dat de SP er alles aan 
doet om dat postkantoor open te 
houden.' 

'SP is ook Stadspartij' bericht uit te sturen. Dat wordt 
door de lokale pers vaak goed 
opgepakt. Ook de plannen voor 
de lokale campagne zijn een 
goede reden om de lokale pers 
te mobiliseren.' De Ruiter staat 
op en pakt het boek met binnen
gekomen Bestelformulieren 
Campagne 2002. 'Kijk,' zegt hij 
na even bladeren. 'Hier, de 
bestellingen van Middelburg. 
Zeshonderdvijftig affiches in 
allerlei soorten en maten. Twin
tigduizend folders, plus nog 
eens twintigduizend 'laatste 
dag' -kaarten. Zij gaan daar dus 

minimaal tweemaal bij de kie
zers langs. Dat is nieuws waar

mee de SP zich onderscheidt 
van andere partijen, want die 
hebben niet de vrijwilligers 
die zoiets doen. Voor de lokale 
pers is dat onderscheid interes
sant!' 

Waarschuwing 

Uiteraard streven de verschil
lende afdelingen naar spectacu
laire, in het oog lopende acties 
en campagne-activiteiten. De 
vier tomaatrode brandweer
wagens blijken dan ook, terecht, 
populair bij de afdelingen. 
'Vooral voor de zaterdagen zijn 
de brandweerwagens vaak al 
gereserveerd,' waarschuwt De 
Ruiter. 'Dat betekent dat afde
lingen een beetje creatief moe
ten zijn om een brandweer
wagen juist op doordeweekse 
dagen en! of avonden in te zetten 
ter ondersteuning van lokale 
acties.' 
Een geheel andere waarschu
wing betreft eventuele lokale 
peilingen. 'Wees er voorzichtig 
mee. Het is leuk als de peilingen 
gunstig zijn, zoals in Amster
dam en Groningen, waar forse 
winst wordt voorspeld, maar 
laat je niet ontmoedigen als een 
peiling tegenvalt. Vergeet niet: 
uit ervaring blijkt dat de SP het 
meestal niet zo goed doet in de 
peilingen, maar juist wel bij de 
echte verkiezingen.' • 

Ook Zoetermeer is er volgens 
De Ruiter goed in geslaagd om 
met lokale acties rond Diftar 
een aansprekend speerpunt te 
vinden voor de raadsverkiezin
gen. Een fraai voorbeeld van 
samenwerking tussen afdelin
gen zijn de acties rond de 
chloortrein. Na Deventer en 
Zwolle neemt ook Groningen 
op ll februari nadrukkelijk stel
ling tegen de vermaledijde trein. 
'Dergelijke acties bevestigen 
het imago van de partij,' aldus 
De Ruiter. Hij waarschuwt ech
ter dat afdelingen goed moeten 
nadenken over dat imago. 'Het 
beeld dat je als afdeling wilt 
uitstralen moet bijvoorbeeld 
ook passen bij de lokale lijst
trekker. Blijf dus goed naden
ken over de toon die je tijdens 
de lokale campagne wil aan
slaan.' 

Die toon zal ook enigszins af
hangen van de positie die de SP 
in een stad in neemt. 'In Weert, 
Middelburg, Heerenveen en 
Zaandam doen we voor het eerst 
mee. Daar kun je je dan ook veel 
radicaler profileren,' vindt De 
Ruiter, 'want er is overal 
behoefte aan een fris nieuw 
geluid. Stel je dan maar op als 
de verrassende nieuwkomer!' 
'Veel mensen stemmen bij de 
raadsverkiezingen om lokale 
redenen,' weet De Ruiter. 'Daar
om is het belangrijk dat afdelin
gen zich opstellen als partij 
voor álle mensen in de stad. SP 
staat ook voor Stadspartij. 
Natuurlijk moet je dat niet let
terlijk zo zeggen, maar dat 
beeld zouden de afdelingen wel 
moeten uitstralen.' 

Een mens is meer! 

De pers wordt wakker 

Niet alleen voor de SP, maar ook 
voor de lokale pers beginnen de 
raadsverkiezingen zo lang
zamerhand een belangrijk item 
te worden. 'Daar wordt door 
verschillende afdelingen al 
goed gebruik van gemaakt,' ver
telt De Ruiter. 'De vaststelling 
van de lijst en de lijsttrekker is 
een goede reden om een pers-

Wie even niet helemaal in 
staat is om de belangrijkste 
punten uit het verkiezings
programma Eerste weg links te 
reproduceren, wordt in de 
komende verkiezingsstrijd 
gesteund door het verkiezings
lied Een mens is meer! Karel 
Glastra van Loon is er in ge
slaagd op pakkende wijze de 
belangrijkste standpunten van 
de SP op rijm te zetten. Zanger 
Bob Fosko en toetsenist Nico 
Brandsen zetten die tekst op 
muziek, maar beperkten zich 
niet. Maar liefst vier verschil
lende versies namen zij op, 

Spanning • 28 januari 2002 

waarvan er nu twee - een 
buitengewoon swingende 
versie en een 'levenslied' -versie 
-op een CD-tje zijn gezet. Voor 
slechts 1 ,50 euro is het CD-tje 
te bestellen via de website: 
www.sp.nl/ 
eenmensismeer.stm Het 
lied is via deze link ook te 
downloaden. 
'Neem het CD-tje mee als je 
wordt uitgenodigd door de 
regionale radio,' adviseert Piet 
de Ruiter. 'Het lied kan worden 
gebruikt als aantrekkelijk en 
swingend intermezzo bij een 
interview.' 
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And the winners are. • • 
Tijdens het 1 oe Congres in Den Bosch 
werden drie SP-leden in het zonnetje 
gezet wegens hun grote en langdurige 
inzet voor de partij. Kees Slager, schrijver 
van 'Het geheim van Oss' reikte de 
Gouden Tomaat uit aan Ans van Heumen, 
milieudeskundige Wouter van Dieren 
roemde Remi Poppe en tot slot was Derk 
Sauer speciaal uit Moskou overgekomen 
om als 'media-tycoon' zijn evenknie bij de 
SP te huldigen: Jos Baghuis. 

Ans van Heumen 

16 

Wie zou het 
mooier kun
nen zeggen 
dan Kees Sla
ger? 'Ze is het 
vleesgewor
den adagium 
van "Niet lul
len maar 
doen," zei de 

schrijver over Ans van Heumen 
uit Oss. Al dik twintig jaar is 
Ans de onmisbare schakel tus
sen bestuur en leden in de roem
ruchte SP van Oss. Het on
geveer 1400 man sterke leden
bestand kent ze zowat uit haar 
hoofd en zelfs verjaardagen en 
verhuizingen houdt ze bij. Osse 
SP-bobo's zijn met Ans nog niet 
klaar als ze zich niet aan afspra
ken houden en verder beheert 
ze het afdelingspand met de 
zaal aan de Linkensweg, ver
zorgt ze er de lunch en de kof
fiepauzes tijdens cursussen en 
bijeenkomsten en regelt ook 
nog eens de drukwerk-logistiek 
van de afdeling. 'Heel vaak 
krijg ik mensen aan de lijn die 
denken dat de landelijke SP
centrale niet in Rotterdam maar 
in Oss is. Dan doe ik ook niet 
moeilijk, maar help ze verder,' 
zegtAns. Dat ze de Gouden To
maat kreeg, vindt ze 'erg tof' . 
'Dit is een hele fijne erken
ning,' zegt Ans een dag na het 
Congres. ' lk heb iedereen al 
afgebeld om het te vertellen. 

Terwijl ik eigenlijk helemaal 
niet zo graag op de voorgrond 
treed. Maar op de achtergrond 
geef ik me voor honderd pro
cent. Dat doen andere SP' ers 
ook.' Binnenkort is ze weer met 
stapels folders in de Osse stra
ten te vinden. Ans van Heumen; 
het échte geheim van Oss. 

Jos Baghuis 

'Hé, is dat niet Derk Sauer?' Jos 
Baghuis, al ruim kwart eeuw 
jaar drukker bij de SP, kijkt op 
van zijn kopje koffie en ziet hoe 
de media-tycoon uit Moskou de 
zaal van theater Aan de Parade 
binnenglipt. Nog steeds snapt 
Jos niet waarom hij nou zo 
nodig naar Den Bosch moest 
komen. Na een tijdje heeft hij 
tabak van de drukte. Nietsver
moedend gaat hij naar huis. De 
hond uitlaten. En dus kan Derk 
Sauer amper een kwartier later 
Jos de tomaat niet opspelden. 
De maandag erop krijgt Jos de 
gouden onderscheiding alsnog 
opgespeld. Hij is er verguld 
mee. Jos: 'Maar zonder mijn 
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collega's zou het niet mogelijk 
zijn geweest. En het staat wel 
leuk op het blauw van mijn 
overall! Goud past wel bij mij.' 
Pardon? 'Ja, als kind kreeg ik 
eens een zilveren kettinkje, 
maar zilver wordt bij mij in 
no-time gitzwart. Vandaar.' Ge
middeld rollen er bij Jos 2,5 
miljoen drukvellen met pam
fletten, folders en kaarten van 
de persen. Zodoende legde hij 
de basis voor de vele honderden 
SP-acties en activiteiten. Waar 
de SP zou zijn zonder Jos Bag
huis? Daar kun je beter niet aan 
denken . .. 

Remi Poppe 
'Hallo, hier 
linksboven zit 
ik! ' klinkt het 
bescheiden in 
de Congres
zaal. Uit eigen 
beweging zou 
Remi Poppe 
niet zo vlug op 
de eerste rij 

~ .. ,. 
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plaatsnemen. Vandaar dat mi
lieudeskundige Wouter van 
Dieren hem niet kan vinden als 
hij Poppe de Gouden Tomaat 
wil opspelden. Remi zit in een 
hoekje op het balkon. Zijn staat 
van dienst behoeft nauwelijks 
enige toelichting. Zijn populari
teit in de partij al evenmin. En 
zijn bescheidenheid blijft ook 
mét het gouden kleinood op het 
revers zijn handelsmerk: 'Leuk 
hoor, die tomaat. Ach, eigenlijk 
zijn we allemaal goud, hé. 
Maareh, het lijkt wel of ik met 
pensioen ga, joh. Maar dát is 
niet de bedoeling! lk keer niet 
terug in de Kamer, dat is alles. 
Maar dit is zeker geen afscheid,' 
zegt hij met klem. Naar eigen 
zeggen gaat Remi zijn parle
mentaire activiteit verruilen 
voor buitenparlementaire. Zijn 
inzet voor het platform Aarde, 
Boer, Consument (ABC) zullen 
daarvan onderdeel zijn. We ho
ren wel weer van je, Remi! 
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16 Maart 
allemaal naar Arnhem! 
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Tot 16 maart, 
in Arnhem 

De politiek is volop in beweging en 

niemand kan voorspellen hoe de kiezers 

gaan beslissen op 6 maart. Precies daarom 

is het zaak om tot aan het gaatje te gaan 

en campagne te blijven voeren tot de 
stemlokalen sluiten op die woensdag. 

Ik leef mee met iedereen die voor onze 

partij nu campagne voert. Jouw zenuwen 

zijn ook de mijne! Gaan we vooruit in 

stemmental, in zetels? Valt het mee of 

tegen? Wat zullen de gevolgen van de 

kiezersbeslissing zijn? Hoe wordt de 
nieuwe gemeenteraad en welk college 

van burgemeester en wethouders kan er 

komen? Wordt onze positie anders door 

de uitslag? 
Laten we ons in alle campagnedrukte wél 

realiseren dat in een heleboel gemeenten 

de bevolking pas ná 6 maart gaan denken 

of de SP in aanmerking komt om gekozen 

te worden. Dat kan komen omdat er al 

verkiezingen zijn geweest of later in het 
jaar komen . Het kan ook zijn dat we er 

geen afdeling hebben of we ons niet sterk 
genoeg voelden om mee te doen. Wel

geteld gaat het om twee van elke drie 
kiezers die het op 6 maart nog zonder ons 

moeten doen. Op ons volgende congres 
gaan we besluiten hoe we bij de raads

verkiezingen van 2006 in veel meer plaat

sen kunnen meedoen. 
Maar gelukkig kunnen álle kiezers op 

15 mei wél meedoen. Daarom hebben we 

nu aan al onze leden in de gemeenten 

waar op 6 maart géén SP op het stembiljet 

staat, gevraagd om een extra handje mee 

te helpen in de campagne voor de Tweede

Kamerverkiezingen. Dat is ook een mooie 

stap om na alle verkiezingen van dit jaar 

verder te gaan met de opbouw en verbre

ding van onze partij. 

Tussen raads-en Kamerverkiezingen is op 

16 maart in Arnhem onze Dag van de 

Tomaat. Daar maken we de balans van 

6 maart op en geven we het startsein voor 

de race die we op 15 mei gaan winnen . 

Ik weet nu al dat het werkelijk een hele 
bijzondere dag zal worden die je gewoon 

niet mág missen . Bel snel voor een kaartje 

als je dat nog niet hebt! 

Kamerleden en andere SP 'ers schrijven regelmatig interessante 
opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 

vinden op Internet (http:j ; www.sp.nl j tegenstjtheoriej opinies). 

Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga 
Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van 
het artikel dat je wilt hebben. 

Raadsverkiezingen 
6 maart 

Dag van de Tomaat 
16 maart, Arnhem 

Partijraad 
17 maart, Amersfoort 

Kamerverkiezingen 
15 mei 
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Allochtonen willen niet in aparte wijken 
Ag nes Kant en Ali Lazrak in het Dagblad van Almere, 
14 februari 2002 
De plannen van de drie woningbouwverenigingen in 
Almere om allochtone wonjngzoekenden per nationaliteit 
in aparte wijken te huisvesten, ondermijnen het integratie
proces van allochtonen, dat toch al moeizaam 
verloopt. IIW[JI'fllfl 

liberalisering verzwakt GVB 
Remine Atberts en Ronald van Raak in Het Parool, 
14 februari 
Waar het openbaar vervoer op eigen benen staat, is de 
service aan de reiziger afgenomen en zijn de arbeids
omstandigheden van het personeel verslechterd . 
Stop daarom de verzelfstandiging van het 
GVB . 

Voor een sociale WAO 
Jan de Wit in het Rotterdams Dagblad, 14 feb ruari 
Dat de grens van één miljoenWAO'ers in zicht komt, 
is bui tengewoon zorgwekkend. Dat de regeringspartijen er 
niet in geslaagd zijn om mensen uit de WAO aan passende 
arbeid te hel pen is een regelrechte schande. Het wordt 
tijd dat we kiezen voor een sociale WAO: met een 
betrouwbare ui tkering voor mensen die geheel of 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en een 
(aangepaste) baan voor mensen die wel aan 
de slag kunnen. MM1iMJ 
Nieuwe structuur hoger onderwijs beperkt toegankelijkheid 
Harry van Bommel, 28januari 
De Tweede Kamer ziet niets in het kabinetsvoorstel voor 
elitaire studjes met collegegelden die vijf keer het hujdige 
bedrag zijn. Maar er is nog veel meer mjs 
met de voorstellen. 'Si[Jilfllr'J 

Joint Strike Fighter is kostbare vergissing 
Harry van Bommel, in het Algemeen Dagblad, 
30 januari 2002 
Het kabinet heeft gekozen voor Nederl andse deelname aan 
ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). Volgens 
Van Bommel ontbreekt de militaire noodzaak, en zijn 
de 6 mjJjard euro van deze aankoop hard nodig 
voor investeringen in sectoren als zorg 
en onderwij s. 'SirJilflllt 

NS leergeld voor stads- en streekvervoer 
Nico Schouten en Ronald van Raak in 
Het Financieele Dagblad, JO januari 
De mislukte liberali sering van de NS moet leergeld zijn 
voor komende aanbestedingen in het stads
en streekvervoer 1Si[Jil{lll:l 



SP zet Weertse 
niet-stemmers aan 
het denken 
De SP in Weert verwerkt mo
menteel de resultaten van een 
enquête onder niet-stemmers. 
Vier avonden lang trokken 
SP'ers wijken met lage op
komstcijfers in, om huis-aan
huis het gesprek aan te gaan met 
mensen die vorige keer niet 
gestemd hebben. Gevraagd 
werd waarom men niet gestemd 
had, en gewezen werd op het 
feit dat de bewoners van duur
dere wijken wél gaan stemmen. 
'Ik heb gemerkt dat je de men
sen echt aan het denken zet,' 
vertelt lijsttrekker Paul Lem
pens. 'Niet-stemmers zeggen 
heel vaak: Ach, ze doen toch wat 
ze zelf willen. Als je dan voor
zichtig laat doorschemeren, dat 
thuisblijven vooral in het voor
deel is van de rijken, dan zijn de 

meesten danig verrast. Het idee 
dat je jezelf benadeelt als je 
denkt met thuisblijven te protes
teren opent velen de ogen. Want 
niemand blijft thuis vanuit een 
algemeen tevredenheidsgevoel , 
zo blijkt.' VolgensLempens kan 
van de aanpak een belangrijk 
signaal richting kiezer uitgaan. 
'We hebben zo'n 60 adressen 
van mensen genoteerd die meer 
informatie over de partij willen. 
Ik denk dat we er zeker stem
men mee gaan winnen, ja. Maar 
het belangrijkste is het politieke 
doel: dat we met de mensen 
hebben gepraat, dat we belang
stelling tonen en dat wij ze wél 
recht in de ogen gekeken heb
ben. Dat wordt gewaardeerd. 
Info: Paul Lempens: 
(0495)- 54 49 77. 

SP Amsterdam gooit 
geld over de balk 
Amsterdamse SP' ers gaan 
kwistig met eurobiljetten strooi
en. Dat doen ze op 2 maart in het 
kader van de actie 'Stop geld
smijterij Noord-Zuidlijn'. Op een 
aantal plaatsen langs het ge
plande traject van de omstreden 
metrolijn zullen 25.000 nepbiljet
ten van 500 euro rondgestrooid 
worden. De SP vindt de Noord
Zuidlijn, die van CS naar Zuid 
WTC een tijdsverschil van wel
geteld 3 minuten oplevert, een 
belachelijk project. Het huidige 
college liet de kosten voor 
dit prestigeproject inmiddels op
lopen tot 320 miljoen euro. Koste 
wat het kost doorzetten van de 
lijn gaat ten koste van het open
baar vervoer bóven de grond en 

volgens SP-raadslid WiJJem 
Paquay is het gevaar voor een 
desastreus sneeuwbaleffect 
levensgroot: 'Allerlei andere 
bouwprojecten en sloopplannen 
worden inmiddels afgestemd op 
die Noord-Zuidlijn, waarvoor de 
eerste schop nog de grond in 
moet. Het oorspronkelijke doel, 
de verbetering van de bereikbaar
heid van de hoofdstad, wordt 
steeds meer uit het oog verloren. 
Delen van de stad zullen lang 
open liggen en onbereikbaar zijn 
en dat zien heel veel Amsterdam
mers echt niet zitten. Het is trou
wens niet ondenkbaar dat Am
sterdam door die lijn een 'artikel 
12-gemeente' wordt. Failliet dus. 
Daarom trommelen we zoveel 

mogelijk men
sen om met ons 
mee te strooien.' 
Info: Willem Pa
quay: (020) 552 
43 30. 

• 

In Middelburg wordt het stadhuis 
letterlijk schoongemaakt 
In Middelburg was de VVD al 
snel geïrriteerd, omdat de SP te 
veel posters plakt. Maar de pos
ters waren slechts de opmaat 
naar een bonte actie waarmee de 
SP op 2 maart haar verkiezings
leus 'Voorjaarsschoonmaak op 
het stadhuis' in praktijk gaat 
brengen. 'Allereerst zal het 
stadhuis met emmertjes sop 
en tomatensponzen letterlijk 
schoongemaakt worden, ' kon
digt lijstrekker Hans Elzenga 
aan. 'Verder hebben we op die 
dag een echt sponzenbad waar 
een verslaggeefster van de re
gionale TV in bikini in zal dui
ken en is er een enorm tomaten
pak gemaakt dat qua vorm lijkt 

op een Michelin-poppetje. Te
vens zetten we een bouwkeet in 
die aan onze acties herinnert te
gen de aanleg van een contai
nerterminal in een natuurge
bied.' Omdat de afdeling kunst 
eveneens hoog in het vaandel 
heeft staan, krijgen kunstenaars 
de gelegenheid hun werk te la
ten zien. Bijzonder is een groot 
schilderij met als titel 'Neder
land in de uitverkoop' dat 
gemaakt zal worden door een 
Palestijnse kunstenaar. De SP 
zal op 2 maart dat werk in ont
vangst nemen, tonen en vervol
gens schenken aan de vrijwilli
gers van de COA. Info: Hans 
Elzenga (0118) 63 72 38. 

Hengelose 'Actie in de 
stad' baart opzien 

Wat moet je doen als iedereen is het met je eens is, 
maar niemand iets doet? 'De mensen erbij halen en ze 
mobiliseren,' antwoordt Vincent Mulder van de SP in 
Hengelo. Zijn afdeling organiseerde op 16 februari 
een uitstekend geslaagde actiedag onder het motto 
'Voorrang voor de fiets' . SP-lijsttrekker Jean Rouwet 
opende de dag door een monument voor 'De wachten
de Hengelose Fietser' te onthullen en vervolgens 
maakte een dertigtal actievoerders een fietstocht langs 
alle knelpunten van Hengelo. Want fietsen in Hengelo 
is geen pretje. Mulder: 'Fietsverkeerslichten zijn ont
zettend traag, fietspaden zijn te smal , het wegdek is 
vaak oneffen, er zijn te weinig fietsstallingen en er zijn 
meerdere levensgevaarlijke situaties aan te wijzen. 
Fietsers klagen er al jaren over en de Fietsersbond is 
ook al gefrustreerd. De gemeente heeft weliswaar een 
zogenaamd Fietsplan, maar zorgt niet voor integrale 
verbetering. Andere partijen willen ook verbetering 
maar houden het bij woorden. Wat de SP wil, willen 
wij ook, zeggen ze dan achteraf. Onze verkiezingsleus 
luidt 'Actie in de stad' en sluit dus prima aan bij deze 
actie.' Info: Vincent Mulder (074) 242 19 97. 
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Kies uw 
gemeenteraad 

Handig geplakt! 
De SP in Tilburg kreeg een idee 
toen ze op mupi 's posters zagen 
met daarop burgemeester Ste
kelenburg met een blanco stem
computer. En dus plakten ze 
precies op het beeldscherm een 
tomaat, zodat de burgervader 
ineens oproept om SP te gaan 

stemmen. Zowel de regionale 
als de landelijke TV, radio en 
dagbladen besteedden aandacht 
aan dit ingenieuze idee. 'Toch 
opmerkelijk hoe je met slechts 
vier stickers zoveel publiciteit 
kunt krijgen,' gniffelt Johan van 
den Hout van de Tilburgse SP. 

'Ons doel, extra aandacht krij
gen voor de verkiezingen, is 
dus zeker bereikt. ' De 
gemeente vond de actie 'crea
tief' , maar verwijderde de 
stickers inmiddels van het glas. 
info: Johan van der Hent, (OIO) 
243 5535. 

IJsfestijn als campagne-aftrap 
Als aftrap voor de verkiezings
campagne heeft de SP in Boxtel 
op 24 februari een grootscheeps 
IJsfestijn gehouden. Voor jong 
en oud werd op plein een ijsdorp 
opgetrokken bestaand uit één 
grote tent en zes party-tenten. 
Het ijsdorp was opgespoten met 
kunstsneeuw, zodat een winter
se en oud-Hollandse sfeer ge
schapen werd. In geval van 
vriesweer zou het terrein met 
water bespoten worden om te 
schaatsen. Nu werd gekozen 
voor de skeelers. Verder waren 
er uiteenlopende activiteiten 
zoals een knutselhoek, een op
treden van kabouter Plop, een 

Avontuurlijk spelen in Groningen 

s treetdance-demons tratie , 
schminken en een disco. Maaike 
van de Broek van de Boxtelse 
SP: 'In de wijk waar het IJsfes
tijn plaatsvond hebben we in het 
verleden samen met de bewo
ners veel acties gevoerd. Er ge
beuren daar goede dingen zoals 
een grote opknapbeurt. Boven
dien hebben we daar de meeste 
aanhang en willen we ons contact 
met de bewoners en de wijk ver
stevigen. Het festijn is dan ook de 
start voor de campagne, waarbij 
we 7000 huis-aan-huis-bezoeken 
gaan afleggen. 
Info: Maaike van den Broek, 
(OIO) 243 5546. 

Krachtig pleidooi voor 
schone I ucht 
Een samenwerkingsverband van SP, milieuclubs 
en bewonersorganisaties heeft in Nijmegen-West 
en Weurt massaal handtekeningen verzameld 
onder de eisen dat er strenger opgetreden moet 
worden tegen de vervuilende industrie in de buurt. 
Uit onderzoek blijkt dat er in omgeving van die 
bedrijven 15 procent meer mensen aan kanker lij
den, dan in de rest van de stad. 'Wij eisen strenge
re milieunormen en betere controle,' legt raadslid 
hans van Hooft jr uit. 'Het is nu slapheid en onwe
tendheid troef bij de gemeente en de provincie. ' 
De bewonersorganisaties zullen de handtekenin
gen aanbieden tijdens het laatste lijsttrekkersdebat 
voor de verkiezingen. Als ondersteuning van de 
actie zullen daarvóór nog honderden ballonnen 
opgelaten worden. De SP organiseert een ballon
nenwedstrijd, waarbij kinderen uit de wijken hun 
pleidooi voor frisse lucht oplaten. 
Info: Hans van Hooft, 06 2I SI 5I 32. 

Op 20 februari liet Agnes Kant de ophaalbrug neer, en kon de grote groep wachtende kinderen voor het 
eerst de Groningse avonturenspeelplaats De Werf betreden. De Werf is een idee van een Gronings SP
lid, dat de afdeling benaderde voor steun bij de realisering. Die steun werd gegeven: plannen werden 
uitgewerkt, een comité van aanbeveling werd gevormd en nadat de gemeente subsidie toekende, werden 
allerlei praktische problemen opgelost. Het gevolg: kinderen kunnen nu onder toezicht op een spannen
de manier aan de slag met het bouwen van hutten, werken met hout en steen, aanleggen van vuurtjes 
enzovoorts. 
Info: Rosita van Gijlswijk: (OIO) 243 55 64. 
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In navolging van bijvoorbeeld 
CNV-voorzitter Doekle Terpstra 
pleit Harry van Bommel voor 
een verplichte maatschappelijke 
stage voor jongeren. Reacties 
op zijn visie zijn zeer welkom 
op spanning@sp.nl 

Maatschappelijke stage 
versterkt publieke sector 
Het onderwijs dient jongeren 
voor te bereiden op een plaats in 
de maatschappij en daarbij gaat 
het om meer dan betaalde ar
beid. In Nederland raakt dat 
aspect van het onderwijs steeds 
meer in de vergetelheid. Het 
huidige onderwijs is er vooral 
op gericht leerlingen te vormen 
tot economische actoren. De 
vele richtlijnen, einddoelen 
en toetsen maken van zowel 
leraren als leerlingen prestatie
gerichte wezens die nauwelijks 
nog oog hebben voor wat er ver
der in de wereld om hen heen 
gebeurt. Een vak als maatschap
pijleer is de laatste jaren steeds 
verder in de verdrukking geko
men en dreigt nu als verplicht 
onderdeel in de Tweede Fase te 
worden geschrapt. Dat zou een 
groot verlies zijn. 
Op dit moment kampt de pu
blieke sector met een slecht 
imago. Alleen ' losers' gaan te
genwoordig nog werken bij de 
overheid. Het aanzien en de 
waardering van deze beroepen 
is tot het nulpunt gedaald. De 
salarissen zijn ver achtergeble
ven bij het bedrijfsleven. Uit het 
rapport-Van Rijn van vorig jaar 
blijkt dat de achterstand van de 
lonen in de publieke sector ten 
opzichte van die in de private 
sector in sommige gevallen 
zelfs rond de twintig procent 
ligt. Volgens velen ben je wel 
gek als je in dit ik-tijdperk nog 
bereid bent om tegen een rela
tief salaris zo hard te werken in 
het belang van anderen. Werken 

in de publieke sector heeft het 
karakter van een roeping gekre
gen en de personeelsproblemen 
in onderwijs, zorg en veiligheid 
lijken nauwelijks oplosbaar. Zij 
die zich wel geroepen voelen 
dragen een grote maatschappe
lijke verantwoordelijkheid. Het 
is schandalig dat we deze front
soldaten van het maatschappe
lijk leven niet meer worden 
gewaardeerd en beter worden 
betaald. 
Om aan deze ontwikkelingen te
genwicht te bieden dienen maat
schappelijke stageperiodes als 
vast onderdeel van het onder
wijs serieus te worden overwo
gen. Vrije scholen hebben al ja
ren een stage als vast onderdeel 
in hun programma. In Denemar
ken maakt een stage onderdeel 
uit van het lespakket in de ne
gende klas. De leerlingen zijn 
dan 14 of 15 jaar en zij doen 
daarbij ervaringen op waar zij 
op latere leeftijd veel aan heb
ben. Natuurlijk mag de invoe
ring van de maatschappelijke 
stage in het onderwijs niet lei
den tot een nog hogere werk
druk voor leerlingen of leraren. 
Gezien het feit dat op dit mo
ment de basisvorming en de 
Tweede Fase toch worden aan
gepast, is er nu een geschikt 
moment om de maatschappelij
ke stage te integreren in het 
totale lespakket 
Als de maatschappelijke stage 
voor alle leerlingen in het on
derwijs wordt ingevoerd, is het 
daarmee tevens een vanzelf-

sprekende activiteit. Op die ma
nier is maatschappelijke stage 
net zo verplicht als andere on
derdelen van het lespakket en 
dus 'gewoon'. Uiteraard moet 
de leerling zelf kunnen kiezen 
waar hij of zij stage wil lopen. 
Van ongemotiveerde leerlingen 
hebben de stageaanbieders im
mers meer last dan gemak. 
Maatschappelijke stages in 
commerciële functies liggen 
niet voor de hand. Die ervaring 
doen de meeste jongeren im
mers al op via hun bijbaantje. 
Door de invoering van de maat
schappelijke stage in het onder
wijs wordt de betrokkenheid 
van jongeren aangemoedigd. Ze 
leren dat het in de wereld om 
meer draait dan om geld alleen. 
Hun verantwoordelijkheidsge
voel voor zichzelf maar vooral 
ook voor anderen wordt ontwik
keld. Op die manier maken ze 
kennis met solidariteit in de 
dagelijkse praktijk. Bovendien 
ontwikkelen jongeren tijdens de 
maatschappelijke stage inzicht 
in het belang van het werk in de 
publieke sector en begrip en res
pect voor de mensen die in deze 
sector werken. Op die manier 
neemt de belangstelling onder 
jongeren voor een baan in de 
publieke sector hopelijk toe, 
waardoor de maatschappelijke 
stage op langere termijn tevens 
een bijdrage kan leveren aan het 
verminderen van de personeel
stekorten in de publieke sector. 
Natuurlijk kost de begeleiding 
van jongeren die stage lopen 
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tijd, energie en geld. In eerste 
instantie zal het personeel in de 
publieke sector dan ook niet 
staan te juichen bij dit idee. 
Maar op langere termijn levert 
het ze ongetwijfeld collega's op 
die gemotiveerd voor dat werk 
kiezen. Uiteindelijk is de maat
schappelijke stage een investe
ring in de jongeren van nu die 
onze samenleving vorm moeten 
geven als wij oud zijn . Het is in 
ieders belang om daar wat voor 
over te hebben. 

Harry van Bommel 
Amsterdam 
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Nog een 
• • aar agen tt 

extra om as te geven 

Nog maar een kleine week tot de 
raadsverkiezingen. Bijsturen in de 

campagne is heel moeilijk. Doorgaan 
tot het allerlaatste uur, en er een 

schepje bovenop doen, kan nog wel. 
En daar is alle reden voor. Een goede 

uitslag is immers van het allergrootste 
belang voor de verdere ontwikkeling 

van de SP. Plaatselijk, en landelijk. 

Nieuwe groei over vier jaar 
begint met een succesvolle 
campagne voor 15 mei 
De afgelopen weken zijn 55 afdelingen hard aan 
het werk geweest om toe te werken naar D-day: 
6 maart, de datum van de raadsverkiezingen. lets 
meer dan twee maanden later wacht echter alweer 
een nieuwe uitdaging: de Kamerverkiezingen. En 
dus: even op adem komen, de plaatselijke resulta
ten vieren, en dan gauw weer verder. Want goede 
resultaten versterken elkaar. 

sis van de 
winst- en 
verliescijfers 
bij de raads
ve rki ezin
gen bere
kend hoe de 
ni e uw e 

Tweede Ka
mer eruit kan zien. En het zal 
duidelijk zijn, dat groei voor de 
SP op de kiezers veel beter over
komt dan stabilisatie of verlies. 

Dat is reden nummer één waar
om winst op 6 maart belangrijk is 
voor 15 mei. Een tweede is, dat 
het gemakkelijker is mensen 
wéér op de SP te laten stemmen, 
dan ze voor het eerst over te 
halen van een andere partij . En 
verder levert goed een resultaat 
op lokaal niveau het beeld op van 
de SP als winnaar. En ook dat 
moeten we hebben in de aanloop 
naar de Kamerverkiezingen. 
Is plaatselijke winst belangrijk 
voor de landelij ke verkiezingen, 
andersom geldt dat even hard. 

Een fors deel van de plaatselij ke 
kiezers wordt immers aangelokt 
door het landelijke beeld van de 
SP. En bovendien: een groei van 
de Kamerfractie betekent ook 
méér poli tieke inhoud op méér 
terreinen, en daardoor ook meer 
steun aan de afdelingen: steun 
in de vorm van standpunten, van 
acties die opgezet worden van
uit de Kamerfractie en van 
Kamerleden die plaatselijk een 

uithangbord van de partij zijn, 
bijvoorbeeld op avonden en in 
debatten. 
Lokaal en landelijk zijn van 
elkaar afh ankelijk en steunen 
elkaar. De beste uitgangspositie 
voor nieuwe groei bij de 
gemeen teraads verki ez ingen 
realiseer je daarom al op 15 
mei. Door te zorgen dat we ook 
dan winnen. 

Vergeet je eigen mensen niet 
Op de avond van de verkiezingen gaan we de SP
stemmers bedanken met stroken op de verkiezings
borden. Maar even belangrijk is het de mensen te 
bedanken die het succes mogelijk maken: de vele 
medewerkers. Nodig ze uit voor een feestelijke 
uitslagenavond (en maak daar echt iets feestelijks 
van), geef ze een gratis kaartje voor de Dag van de 
Tomaat (als de afdelingskas het kan lijden), of stuur 
ze op zijn minst meteen na de verkiezingen een 
bedankbrief waarin je de uitslag weergeeft en 
verklaart en waarin je ook de Voorkeursstemmen 
vermeldt en de percentages in de verschillende 
wijken, zodat de mensen zien wat hun inspanning 
opgeleverd heeft. 
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De kracht van laatste dagkaartjes met een laag inkomen steeds 
minder genegen zijn te stem

men. Zo' n campagne kan voor 
de pers interessant zijn. Verstuur 
er dus een persbericht over. En 
het beste is natuurlijk, als je dan 

het kaartje niet in de brievenbus 
gooit, maar aanbelt. Juist die 
van-mens-tot-mens-benadering 
is één van de specifieke kenmer
ken van de SP. En een heel 
krachtig middel. Afdelingen die 
het nog niet gepland hebben , 
raad ik aan toch voor maandag 
en dinsdag een ploeg mensen te 
organiseren die gaat aanbellen 
en afgeven. En neem dan met
een de laatste schuursponzen 
mee. Dat waarderen de mensen 
bijzonder.' 

'Raak je stem niet kwijt,' is de boodschap die de 

komende dagen in zevenhonderdduizend-voud zijn 

weg vindt naar de kiezers. Op laatste-dagkaartjes 

die mensen oproepen in ieder geval wél te gaan 

stemmen, en die de SP in beeld moeten houden. 

Naast de 'ga stemmen-oproep' 
bevatten de meeste kaartjes een 
korte samenvatting van het 
belangrijkste plaatselijke speer
punt en een opsomming van 
andere belangrijke SP-thema's. 
'Ze zijn snel en makkelijk te 
verspreiden,' vertelt Piet de Rui
ter, medewerker van de cam
pagneteam. 'En ze zien er heel 

fraai uit. Een prima middel om 
thuisblijvers alsnog naar de 
stembus te krijgen.' Volgens De 
Ruiter is het wel zaak om een 
beetje tactisch met de versprei
ding van die kaartjes om te 
gaan. 'Denk even na over de 
meest optimale verspreiding. 
Dan kunnen de beste SP-wijken 

Belangrijk: 
maak een 
uitgebreid verslag 
Maak meteen na 6 maart een uitgebreid ver
slag van de campagne. Wat heb je allemaal 
gedaan? Wat leverde publiciteit op, en wat 
niet? Wat deden de concurrenten, en welke 
lessen kun je daaruit trekken? Hoeveel fol
ders en affiches had je besteld -was dat 
genoeg? En vooral ook: welke fouten heb je 
gemaakt? Wees eerlijk. En bespreek het 
verslag uitvoerig in het bestuur en je verkie
zingsteam. Berg het vervolgens zorgvuldig op. 
Over vier jaar ben je heel veel belangrijke 
details vergeten. Zorg dat je ze kunt terug
lezen en daarmee de nieuwe campagne 
alweer voor een fors deel in de steigers hebt 
staan. 

zijn, om de kiezers te laten 
weten: '0 ja, het is bijna zo ver. 
Ik moet straks even naar het 
stembureau.' Of wijken waar 
traditioneel de opkomst laag is. 
Dan doe je er verstandig aan er 
een campagne van te maken, 
waarmee je de strijd aanbindt 
met de ontwikkeling dat mensen 

Kaart of brief? 
Bijna alle afdeling hebben voor een laatste dag
kaart gekozen als aanvulling op de verkiezings
folder. De lijsttrekkersbrieven -die we in het ver
leden op ruime schaal inzetten, worden nu alleen 
gebruikt door de afdelingen Nijme
gen en Landgraaf. 
Laatste dagkaartjes met een andere 
oproep dan raak je stem niet kwijt 
zijn er ook. Boxmeer heeft bijvoor
beeld als leus Stem de SP in het col
lege. Brunssum heeft gekozen voor 
Poets Brunssum schoon (in combina
tie met de schuurspons) en 
Culemborg pakt de niet-stemmers 
stevig aan. Op voor kant van de kaart 
staat Geen excuses. Op de achter
kant wordt uitgelegd dat er veel rede-
nen zijn om niet te gaan stemmen. En één heel ster
ke om het wel te doen: In Culemborg kan veel meer! 
Welke aanpak het beste werkt? Op 6 maart krijgen 
we er een aanwijzing voor- maar ook niet meer dan 
dat. Want alleen een kaart of brief is niet voldoende 
om de verkiezingen te winnen. 
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Acties en verkiezingcampagne 
gaan naadloos in elkaar over 

Campagnevoeren is zorgen dat 
je in beeld blijft, op een positie
ve manier. Dat kun je doen door 
advertentieruimte te kopen. 
Maar ook door activiteiten te 
ontplooien die media-aandacht 
opleveren. Zeker voor de SP, als 
actieve en kritische partij, is het 
daarom zaak naar buiten te tre
den met acties die aangeven 
waarvoor we opkomen, en dát 
we strijdbaar zijn. 
Voorin in deze Spanning vind je 
een aantal voorbeelden van af
delingen die dit in de praktijk 
gebracht hebben. Hier kijken 
we naar de plaats van acties in 
de verkiezingscampagne. 
'Veel goed opgezette acties zijn 
uitstekend ,' vertelt Rosita van 
Gijlswijk van het campagne
team. 'Maar let wel goed op, 
hoe ze overkomen in de media 
en op de mensen. Want je kunt 
ook neergezet worden als een 
club die zich alleen met cam
pagnestunts bezighoudt. Heb je 
vier jaar lang niets gedaan, en 
kom je nu met de ene ludieke 
'media-actie' na de andere, dan 
roep je dat verwijt over je af. En 

8 

SP'erszijn natuurlijk het hele 
jaar door tot acties bereid. In de 
maanden voorafgaande aan de 
verkiezingen krijgen acties 
echter een speciaal tintje. 

dan moet je je misschien wat 
inhouden. Maar beter is natuur
lijk om altijd actief te zijn. Dan 
kun je ook uitstekend het ver
wijt ontkrachten dat het je 
alleen maar om stemmen te 
doen is. Wees dus vier jaar lang 
actief. En doe er in de campag
netijd een schepje bovenop. En 
ga daar mee door na 6 maart. 
Om te laten zien dat je ook na de 
verkiezingen actief bent, en 
natuurlijk ook omdat we in de 
periode tot 15 mei nog veel van 
ons moeten laten horen. In de 
komende tijd is het vooral ver
standig om de plaatselijke 
gevolgen van falend landelijk 
beleid aan te grijpen. In de zorg, 
het onderwijs, de huisvesting, 
enz. Elke afdeling moet punten 
kunnen vinden die dringend aan 
de kaak gesteld dienen te wor-

den. Doe dat. Onze alternatie
ven hebben we meteen bij de 
hand: zie het landelijke verkie
zingsprogramma.' 

Drie al langer lopende landelij
ke campagnes zijn de afgelopen 
weken ingevlochten in de ver
kiezingsstrijd: avondwakes bij 
het passeren van de chloortrein 
(onder andere m Ermelo, 
Amersfoort 
en Gronin-
gen), acties 
voor het 
openhouden 
van postkan
toren, en een 
tournee langs 
sociale zeker
heictskantoren 
om bond
genoten te 
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Zaterdag 16 februari startte de 
SP Amsterdam, samen met het 
comite 'Rood sein voor de 
Chloortrein', in de 
Amsterdamse Poort een 
actie tegen de 
chloortransporten door 
Zuid-Oost. Een ludieke 
infomarkt trok de aandacht van 
het winkelende publiek. 
Ook werden handtekeningen 
opgehaald voor een petitie, 
waarin de gemeente 
Amsterdam wordt 
opgeroepen rood sein te geven 
voor de chloortrein. Binnen 
enkele uren werden honderden 
handtekeningen opgehaald. 

zoeken voor een sociale WAO. 
Van Gijlswijk: 'De kracht van 
de acties schuilt er voor een 
belangrijk deel in, dat we al veel 
langer met deze kwesties bezig 
zijn. Daardoor hebben we alle 
recht om dat ook in verkiezings
tijd te doen.' Dat de acties geen 
verkiezingsstunt zijn, blijkt ook 
uit de activiteiten die opgezet 
zijn rond de sluiting van post
kantoren in De Bilt, Leiderdorp 
en Katwijk, plaatsen waar geen 
verkiezingen zijn, of waar de SP 
niet meedoet. Van Gijlswijk: 'We 
knokken altijd voor terechte ei
sen. Het verschil is alleen, dat we 
de acties waar mogelijk nu in
passen in de verkiezingsstrijd. ' 



Oók verkiezingsdag 
• 1s nog 
campagnedag 
Hardwerkende afdelingen zullen tot op 
het laatste moment nog bezig zijn kiezers 
te mobiliseren. Maar wat is het laatste 
moment? Vergeet niet dat ook 6 maart, de 
verkiezingsdag, nog een vruchtbare cam
pagnedag kan zijn. 

Piet de Ruiter van het campagneteam 

Ook op 6 maart, de dag van de 
raadsverkiezingen, is er voor 

een actieve afdeling nog veel 
mogelijk. De stembureaus blij
ven immers tot negen uur 
's avonds open. Toch ook een 
waarschuwing: bij alle aandacht 
die een afdeling wellicht op 
D-day zelf nog probeert te trek
ken, kan het zijn dat je hier en 
daar kiezers ontmoet die de 
campagnes al helemaal zat zijn. 
'B lijf lachen en wees vriende
lijk,' adviseert Piet de Ruiter 

van het campagneteam. 
Op de verkiezingsdag richt de 
aandacht zich natuurlijk hele
maal op de gang naar de stem
bus. 'In Leiden gaan SP' ers aan 
het eind van de dag forensen op 

het station attenderen op 
de verkiezingen,' vertelt 
De Ruiter. 'Een ander 
idee is natuurlijk om met 
een geluidswagen door 
verschillende wijken te 
rijden .' Wat je ook gaat 
doen, denk even na over 
de locatie. 'Veel partijen 
zoeken op de laatste dag 

het grootste winkelcen

trum in een gemeente op,' weet 
De Ruiter. 'Maar vergeet niet 

dat zo'n groot winkelcentrum 
vaak een regiofunctie heeft. 
Daardoor wordt een groot deel 
van de aandacht op de verkeer
de mensen gericht.' Een goed 
alternatief is bijvoorbeeld een 
korte tournee langs kleinere 
winkelcentra, want daar komen 
natuurlijk wél lokale kiezers. 
Helemaal sterk is het natuurlijk 

als je in twee of drie wijken bij 
elke deur aanbelt: 'Mevrouw, 
meneer, vergeet u niet te stem
men? ' Met de regionale radio 
erbij, maakt dat ook op verkie

zingsdag duidelijk dat de SP 
graag wil dat mensen hun de
mocratische recht gebruiken!' 

Kristallen bol-keuringen 
Keuringsartsen moeten in de toekomst niet alleen concluderen of 

iemand volledig arbeidsongeschikt is, maar ook of die volledige 
arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Dat wil zeggen minstens vijf 
jaar blijft. Dat inspireerde de SP tot het idee waarzeggers mee te 
sturen met de tournee langs de vestigingen van uitvoeringsinstan
ties. 'In de toekomst hebt u meer aan een gediplomeerd waarzeg
ger dan aan een arts,' kregen de directeuren van de WAO-uitvoer
ders te horen. 
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naar 
Over de daden van Ad Melkert 

aars 

Naarmate de verkiezingen dichterbij komen, 
lijkt het alsof PvdA-lijsttrekker Melkert meer 
en meer afstand neemt van het regerings
beleid. Peter Sas van het wetenschappelijk 
bureau van de SP dook echter wat dieper in 
de politiek van Melkert, en concludeert dat hij 
de ideale wegbereider is voor Paars 111. 

Tijdens het GroenLinks-con
gres van 12 januari richtte Paul 
Rosenmöller aan Ad Melkert de 
vraag wat de koers van de PvdA 
na de verkiezingen zal zijn: 
'doormodderen' met de VVD in 
Paars III of een linksere koers, 
wellicht in een coalitie met 
GroenLinks? Rosenmöllers 
vraag lijkt terecht. Vanaf het 
moment dat hij fractievoorzitter 
is geworden, wekt Melkert de 
indruk alsof hij een linksere 
koers wil varen dan Kok en zijn 
paarse kabinetten. 'Mijn poli
tiek geluk ontleen ik ten slotte 
ook niet aan Paars, dat ontleen 
ik aan rood!' aldus Melkert in 
1999. 1 Vandaar ook zijn kritiek 
op Kok van mei vorig jaar: 
'Wim heeft in zijn Den Uyl
lezing verklaard dat de ideolo
gische veren moesten worden 
afgeschud. Maar dat daaronder 
ook nog een hart klopte, of dat 
er weer wat zou aangroeien, aan 
dat perspectief heeft het soms 

ontbroken. ' 2 Maar zoals de En
gelsen zeggen: actions speak 
lauder than words. Laten we 
daarom kijken naar Melkerts 
daden, in plaats van zijn woor
den. Alleen zo kunnen we uit
vinden welke koers de nieuwe 
PvdA-voorman hoogstwaar
schijnlijk na 15 mei gaat volgen. 
Zijn eerste politieke onderdak 
vond Melkert bij de Politieke 
Partij Radicalen, maar daar 
voelde hij zich niet langer thuis 
toen de PPR zich van regerings
deelname uitsloot door voor 
Klein Links te kiezen. Over 
Melkert herinnerde oud PPR
Kamerlid Waltmans zich: 'Hij 
paste niet in de toenmalige 
PPR. Niet lullen maar zaken 
doen - dat heeft hij altijd 
gehad... Bovendien had hij 
een keer in een interview 
gezegd dat de kunst van onder
handelen is je buurman verneu
ken. Zulke dingen kon je in de 
PPR niet zeggen.' 3 

De uitgaven voor de 
melkertbanen vallen in 

het niet bij Melkerts 
bezuinigingen op de 

sociale zekerheid 

In de PvdA was meer ruimte 
voor Melkert. Voor die partij 
kwam hij in 1986 in de Tweede 
Kamer. Toen al stond Melkert 
bekend als de ' rechtsbinnen' 
van de PvdA. Als financieel 
specialist van de fractie wilde 
hij de koppeling van de uit
keringen aan de lonen loslaten 
en stond hij tijdens de WAO-cri
sis pal achter Kok, op hetzelfde 
moment dat andere PvdA' ers 
zoals Frans Moor en Piet de 
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Visser besloten dat voor hen de 
maat vol was. In diezelfde 
periode was Melkert één van de 
architecten van Paars: van 1989 
tot en met 1993 nam hij deel aan 
het zogenoemde Wassenaarse 
beraad, de bijeenkomsten bij 
Hans Dijkstal thuis waar de 
plannen voor het eerste paarse 
kabinet werden gesmeed. 
Paars I maakte Melkert tot 
minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (1994-'98) en 
in die functie kreeg hij de be
langrijkste doelstelling van het 
kabinet op zijn bord: 'werk, 
werk en nog eens werk'. In dat 
kader hoorde het project van de 
Melkertbanen, de creatie van 



40.000 gesubsidieerde banen 
voor langdurig werklozen. Door 
Melkerten zijn paarse collega's 
worden deze banen steevast ver
meld als bewijs van de succes
volle werkgelegenheidspolitiek 
van Paars. Daarbij wordt echter 
vergeten dat het om zwaar on
derbetaalde arbeid ging, waarbij 
van de beoogde doorstroming 
naar regulier werk bitter weinig 
terechtkwam. Bovendien werd 
het voor de Melkertbanen vrij
gemaakte bedrag (zo'n 1,7 mil
jard gulden) overtroffen door de 
7 á 9 miljard aan bezuinigingen 
dieMelkertop de sociale zeker
heid moest doorvoeren, in het 
bijzonder op de Kinderbijslag, 
de Bijstand en de Ouderdoms
en Nabestaandenuitkeringen. 
Ook werd het onderMelkerteen 
stuk moeilijker om voor een 
werkloosheidsuitkering in aan
merking te komen: de 26-uit-52 
wekeneis werd vervangen door 
een 26-uit-39 eis en de 3-uit-5 
jareneis door de 4-uit-5 eis. De 
bezuinigingen hoorden bij de 
tweede taak die Melkert als mi
nister kreeg: de herziening van 
de sociale zekerheid. Deze her
ziening was veelal een liberali
sering. Daarbij valt te denken 
aan Melkerts nota Flexibiliteit 
en zekerheid (december 1995), 
waarmee een ongekende flexi
bilisering van de arbeidsmarkt 
werd ingevoerd, met name door 
een verkorting van de ontslag
termijn en de afschaffing van 
de minimale uitzendduur. Ook 
moet Melkerts privatisering van 
de Ziektewet (maart 1996) ge
noemd worden: in plaats van 
twee tot zes weken, moet de 
werkgever bij ziekte van de 
werknemer voortaan een jaar 
lang 70% van diens loon door
betalen, waarbij echter de werk
gever het ' risico van doorbeta
ling' kan onderbrengen bij een 
particuliere verzekeringsmaat-

schappij. Dit is echter in strijd 
met het Europese Sociaal Hand
vest, zoals de commissie van 
onafhankelijke deskundigen 
van de Raad van Europa in 1998 
oordeelde. Volgens de commis
sie is privatisering van de Ziek
tewet in strijd met de voor 
sociale zekerheid fundamentele 
beginselen van collectiviteit en 
solidariteit. 
Overigens paste Melkerts beleid 
perfect in de Paarse liberalise
ringspolitiek, waarbij een groot 
aantal nutsbedrijven aan de vrije 
markt werd overgelaten. Zoals 
de verzelfstandiging van de 
NS in 1995 - iets dat nu als 
een volstrekt onverantwoorde 
manoeuvre wordt beschouwd, 
gezien de enorme chaos in en 
om het spoor. In de greep van 
deze liberale overheid-op-af
stand-ideologie, heeft Melkert 
de uitvoering van en controle op 
de Brusselse subsidies uit het 
Europees Sociaal Fonds gede
centraliseerd en geheel in han
den van Arbeidsvoorziening ge
legd . Daarmee lietMelkertal in 
1994 de ruimte ontstaan voor de 
wel erg vrijzinnige omgang 
met ESF-subsidies, waarvoor 
Nederland nu door Brussel de 
rekening krijgt gepresenteerd. 

Als fractievoorzitter heeft 
hij nooit afstand 

genomen van Paars 11 

ToenMelkertin 1998 het min is
. terschap verruilde voor het frac
tievoorzitterschap, kondigde hij 
aan meer dan zijn voorgangers 
Wöltgens en Wallage een dua
listische houding tegen het kabi
net in te zullen nemen: 'De heer 
Bolkenstein is mij bekend, zijn 
methode is niet gepatenteerd. ' 4 

Ondanks zijn aangekondigd 
dualisme echter was Melkert 
één van de auteurs van het re
geerakkoord voor Paars II. En 

dat maakt hem medeverant
woordelijk voor de in dat ak
koord vastgelegde Zalmnorm, 
die rechtstreeks verband houdt 
met het onvermogen van de re
gering om de schrijnende tekor
ten in onderwijs, zorg en veilig
heid aan te pakken. 
Het verbaast dan ook niet dat 
de terugkerende aanvallen van 
de PvdA-fractievoorzitter op de 
Zalmnorm altijd louter verbaal 
bleven. Échte aanpassingen 
van het financiële regime van 
Paars ll wist Melkertaltijd weer 
uit te stellen, ofwel omdat de fi
nanciële situatie voor de ko
mende periode nog te onduide
lijk zou zijn, ofwel omdat de 
regering inmiddels binnen de 
kaders van de Zalmnorm al ge
noeg investeringen gedaan zou 
hebben. Melkerts dubbele tong
politiek in deze is herhaaldelijk 
door andere politici aan de kaak 
gesteld. Bijvoorbeeld door D66-
fractievoorzitter Thom de 
Graaf: 'Ik heb elementen van dit 
verhaal van de heer Melkert al 
vaker gehoord: vorig jaar, een 
half jaar geleden, eigen normen, 
geen Zalmnorm die per sé heilig 
is, maar ik hoor hem ook steeds 
zeggen, dat wij er over een half
jaar misschien over spreken. 
Dat kan hij natuurlijk eindeloos 
herhalen tot de verkiezingen.' 5 

Rest nog te melden dat de 
binnen de PvdA steeds weer 
oplaaiende discussie over het 
'H-woord'- de hypotheekrente
aftrek - steevast door fractie
voorzitter Melkert de kop in 
werd gedrukt. 'Censuur,' zo 
oordeelde WBS-directeur Paul 
Kalma over Melkerts interven
ties.6 En tenslotte heeft Melkert 
zich in tegenstelling tot een 
groot deel van de PvdA, expli
ciet uitgesproken voor de JSF 
als opvolger van de F16. Niet 
alleen zal aanschaf van de JSF 
zes miljard euro gaan kosten, 
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voor de productie ervan zal de 
regering nog eens 800 miljoen 
euro in de Nederlandse industrie 
moeten pompen. Blijkbaar vindt 
Melkert de militaire samenwer
king met de VS en het welvaren 
van de industrie belangrijker 
dan het oplossen van de proble
men in de zorg, het onderwijs en 
de politie. 

Als je wilt weten wat iemand in 
de toekomst gaat doen, kijk dan 
naar wat hij in het verleden 
heeft gedaan. In het geval van 
Melkert wordt dan duidelijk: 
een stem op Ad is een stem op 
Paars Ill. Dat Rosenmöller des
ondanks de deur voor Melkert 
openhoudt, zegt dan ook meer 
over de eerste dan de laatste. 
Blijkbaar wil GroenLinks zo 
graag meeregeren, dat men be
reid is de ogen te sluiten voor de 
fouten van een eventuele toe
komstige regeringspartner. Rea
listischer dan Rosenmöller wat 
dit betreft is VVD-minister 
Frank de Grave: 'Het succes 
van Paars I is niet alleen aan 
Kok en Zalm, maar ook aan 
Melkert te danken geweest. Dat 
wordt in VVD-kring weleens 
vergeten ... Hij behoort binnen 
zijn partij niet tot de politiek
cotTecte stroming. Dat is een 
mentaliteit die ik graag terugzie 
in Paars lll. ' 7 

• 

1 Algemene politieke beschou
wingen, 23 september 1999. 

2 Volkskrant Magazine, 5-5-
2001. 

3 NRC Handelsblad, 14-1- I 991. 
4 NRC Handelsblad, 14-7-1998. 
5 Algemene politieke beschou-

wingen, 20 september 2000. 
6 NRC Handelsblad, 21-6-1999. 
7 Vrij Nederland, 2-6-2001. 
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Kamerleden komen ook buiten de Kamer uitstekend tot hun recht 

Generaals in de frontlinie 
SP-parlementariërs strijden niet alleen in de Kamer. Minstens even belangrijk is hun 
optreden 'in het veld'. Bij een onderzeeboot-basis, het GAK, in het Bulderbos of op 
het internet; SP-(kandidaat)Kamerleden zijn overal actief. Over het hoe en waarom 
van buitenparlementair activisme. 

Jan de Wit en Piet de Ruiter: 

'Tegen een rots aanduwen· 
De nood is hoog. Daarom vormen brandweerwagens, brandbrieven en 
heuse waarzeggers het tafereel van de 'WAO-toer 2002: voor een so
ciale WAO. ' GAK-kantoren en sociale diensten in dertig gemeenten 
doen SP-Kamerlid Jan de Wit en onder meer kandidaat-Kamerlid Piet 
de Ruiter momenteel aan. Hun boodschap is duidelijk: het SER-voor
stel biedt weliswaar een oplossing voor de WAO-statistieken, maar be
slist niet voor de problemen van de arbeidsongeschikten. Daarnaast 
moeten keuringsartsen gaan beoordelen of iemand over vijf jaar nog 
steeds volledig arbeidsongeschikt is. De waarzegsters suggereren hoe 
dat zal gaan: met een glazen bol. 'We willen met deze tour vooral de 
ernst van het SER-voorstel onder de aandacht brengen,' vertelt Jan de 
Wit. 'Kijk, de WAO-discussie is heel moeilijk, want we praten over de 
toekomst. Als het om de bestaande gevallen zou gaan, dan zou heel 
Nederland op z'n achterste poten staan. Nu denken veel werknemers: 
Ach, het gaat wel allemaallangs me heen. Maar ik wil vooral duidelijk 
maken, dat als we nu niet in actie komen, de hele WAO om zeep wordt 

Harry van Bommel: 

'Ik win met stip' 
Harry van Bommel is naar eigen zeggen de kampioen onder de SP
Kamerleden als het gaat om het op touw zetten van acties. 'Dat win 
ik met stip,' zegt hij vastberaden. Op zijn conto staat onder meer de 
oprichting van het Comité Schiphol Anders met bijbehorende acties, 
de NS-enquête, een overnachting bij het Bulderbos, de actieweek 
Ouderbijdrage, EU-demonstraties in Brussel en Genua en een pro
test tegen de sancties tegen Irak in Bagdad. Momenteel richt hij zijn 
pijlen op de Joint Strike Fighter met een grootscheepse landelijke 
campagne. Radiospotjes, affiches en een 'e-mailbombardement' op 
de SP-site zijn onderdeel van de handtekeningenactie. Van Bommel 
nam tevens het voortouw bij de vorming van een platform, met on
der meer Mies Bouhuijs, Wouter van Dieren, Carrie, Karel Glastra 
van Loon, Serge Henri Valcke en Gerard Spong. 'Het vinden van 
mensen die je mening delen is niet zo moeilijk, ' vertelt Van Bommel. 

geholpen. Daarom richten we ons onder andere op de GAK's en op de 
bonden en willen we openbare debatten organiseren.' Voor de WAO
tour maken SP-afdelingen een afspraak met een uitkeringsinstantie, 
waarna een gecombineerde 'Haagse' en lokale delegatie per brand
weerwagen de WAO-brandbrief gaat overhandigen. Volgens kandi
daat-Kamerlid Piet de Ruiter, die onder andere in Delftactede présen
ce gaf, zijn de reacties van de instanties 'best aardig' . De Ruiter: 'GAK
directeuren, woordvoerders of pr-mensen reageren in de regel niet inhou
delijk op de brandbrief. Niettemin zei de GAK-directeur in Delft, dat hij 
de brandbrief serieus ter kennis vanBen W ging stellen. Dat is een goede 
zaak. Want de actie is niet tégen de instanties gericht; wij vragen in feite 
of ze onze bondgenoot willen worden. Want zfj zitten straks met de uit
voering te kijken. Daarom zeggen wij: Kijk nou eens goed naar dat SER
voorstel en wend je invloed aan om de regering onder druk te zetten. 
Nee, die strijd is niet eenvoudig. Maar we willen tegen een rots aan
duwen die op een gegeven moment gaat rollen.' 

'Maar ze echt over de streep trekken om deel te nemen aan een actie
groep is minder eenvoudig. Ik heb sterk benadrukt, dat dit hét mo
ment is om tegen die straaljager in verzet te komen. Zo van: als we 
nu niets doen, dan mogen we straks ook niet zeuren. Toegegeven; op 
het moment dat we met de campagne startten, was er nog geen defi
nitief kabinetsbesluit. Maar je kon op je klompen aanvoelen dat ze 
voor de JSF zouden gaan kiezen. Daarom wachtten we niet af.' De 
campagne "Het kabinet ziet ze vliegen" kon zodoende op de dag 
van het kabinetsbesluit (8 februari) opgestart worden. Het 'email
bombardement' kreeg zelfs al enkele dagen eerder groen licht. Bin
nen enkele dagen zetten meer dan duizend mensen een digitale 
handtekening en stond de telefoon in Rotterdam eveneens rood
gloeiend. Daarmee is Van Bommels' vermoeden bevestigd dat het 
JSF-besluit op grote maatschappelijke weerstand kan rekenen . 
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Krista van Velzen: 

'Niet van plan in te leveren 
op activisme' 
'We staken onze handen in lan
ge buizen en ketenden ons op 
die manier aan elkaar vast. De 
politie is wel een tijdje zoet met 
het verwijderen van zo'n blok
kade,' zegt Krista van Velzen. 
Toch werd ze begin februari 
tijdens de internationale, drie
daagse 'Biock 'n Roll'-blokka
de in het Schotse Faslane al vrij 
snel gearresteerd en afgevoerd. 
Hoogstwaarschijnlijk herkende 
de politie haar van eerdere ac
ties tegen de gewraakte Britse 
Trident-kemonderzeeërs en 
gunden de dienders Van Velzen 
de 'persoonlijke eer' om er als 
eerste uit gepikt te worden. Na 

een dag op het politiebureau in 
Glasgow kwam ze, samen met 
een aantal andere actievoerders, 
weer vrij. Van Velzen: 'Ik had 
de keus: óf meteen een rechts
zaak, óf later terugkomen. Ik 
koos natuurlijk het laatste, maar 
ik heb inmiddels een brief aan 
de procureur geschreven waarin 
ik uitleg dat de verkeerde men
sen waren opgepakt. Niet wij, 
maar de mensen aan de andere 
kant van het hek bereiden oor
logsmisdaden voor en zodoende 
staan justitie en actievoerders 
hier aan dezelfde kant. Ook 
wees ik in die brief op het feit, 
dat het een open, eerlijke en ge-

weidloze demonstratie was'. De 
hoofdingang van de onderzee
boot kon tijdens de actie overi
gens geruime tijd geblokkeerd 
worden. Naast Van Velzen na
men er diverse Schotse parle
mentariërs, mensen uit de inter
nationale vredes- en milieube
weging, alsmede vertegenwoor
digers van kerken aan de protes
ten deel. 'Met name de deelna
me van de kerken vind erg posi
tief. Voor mij is dat het bewijs, 
dat 'recht voor z'n raap'-actie
voeren goed aan kan slaan,' al
dus Van Velzen die betrokken 
was bij de organisatie van de 
blokkade. 

Ook plaatselijk horen SP
volksvertegenwoordigers in de frontlinie 

De kans is groot dat ze straks in 
de Kamer komt. Zien we Krista 
dan minder op actiepad? 'Nee, ik 
ben niet van plan om in te leve
ren op mijn activisme. Ik weet 
zeker dat dat bij de SP wel goed 
komt. Afgelopen najaar bivak
keerde ik een nachtje voor de 
Tweede Kamer in het kader van 
de daklozenactie. Komt VVD
Kamerlid Weisglas 's morgens 
naar me toe en zegt ie: niet hier 
voor de ingang, maar binnen 
moet je actievoeren. Kijk, dát is 
nou het verschil. Want ik vind 
het juist van levensbelang om 
juist niét alleen binnenskamers je 
verhaal te houden.' 

Niet alleen landelijk, ook plaatselijk geldt dat actievoerende volksvertegenwoordigers opvallen. Nieuwe raadsleden die hun 
sporen verdiend hebben in het actie wezen, moeten daar dus vooral niet mee ophouden zodra ze gekozen worden. Integendeel. Ga 
mee het kantoor van de woningbouw bezetten. Ga zelf in een scootmobiel over hobbelige fietspaden stuiteren. Loop mee voorop 
in een demonstratie tegen de chloortrein, en noem maar op. Je wint er prestige mee bij de mensen, en je maakt duidelijk dat de SP 
één partij is, waarin activisme en optreden in de raads-en vergaderzalen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. 
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Nieuwe leden verdienen optimale aandacht 

Vasthouden en op 
maat inschakelen 
Dat is e kunst 

Verkiezingscampagnes hebben 
als eerste doel het boeken van 
een fraaie verkiezingsuitslag. 
Om dat te bereiken lopen actie
ve leden zich het vuur uit de 
sloffen. Dagenlang staan zij 
achter marktkraampjes met ver
kiezingsmateriaal. Avondenlang 
racen zij door wijken om te fol
deren. En desnoods wordt ook 
nog een deel van de nacht op
geofferd om affiches en stickers 
te plakken. 
Al die activiteiten dragen on
getwijfeld bij aan kJjnkende 
stembusoverwinningen, maar 
kunnen ook nog een belangrijk 
neveneffect sorteren. Immers, 
het wekenlange publiciteits
offensief kan bij mensen slui
merende politieke interesse aan
wakkeren. Juist in campagnetijd 
kan groeiende betrokkenheid bij 
de politiek leiden tot een ingrij
pende stap: de aanmelding als 
lid van de SP. 

Maar dan? Hoe gaan afdelin
gen om met nieuwe leden? Hoe 
wordt het talent dat ieder nieuw 
lid met zich mee brengt, opti
maal gebruikt? 

14 

'Nieuwe leden worden altijd 
bezocht door één van onze 
afdelingsbestuursleden', vertelt 
Rosita van Gijlswijk van de 
afdeling Groningen. 'Want zij 
weten, als het goed is, alle ins 
and outs van de SP.' Het bezoek 
aan nieuwe leden is dus ener
zijds bedoeld om hen waar mo
gelijk te informeren. Anderzijds 
biedt het persoonlijke contact 
ook de mogelijkheid om wat 
meer over die leden te weten te 
komen. 'Wij hebben een losbla
dig systeem gemaakt, waarbij 
we van ieder lid op een vel 
papier registreren wat hun vak
kennis, hobby's en speciale 
belangstellingen zijn,' vertelt 
Van Gijlswijk. 'Dat is handig 
als we tegen specifieke dingen 
aan lopen. Zo ontdekten we 
dat we een lid hebben die zich 
bezig houdt met videomontage. 
Die hebben we op bepaalde 
momenten gevraagd een speci
fieke klus voor de afdeljng te 
doen.' 
Van Gijlswijk vertelt dat derge
lijke kennis over leden voor
heen vooral in de hoofden van 
bestuursleden zat. Door het vast 

te leggen is ilie kennis ook voor 
andere actieve leden beschik
baar. Het systeem dient overi
gens ook ter controle of nieuwe 
leden inderdaad bezocht zijn . 
Een leeg vel betekent dat dat lid 
nog bezocht moet worden. 

Het activeren van nieuwe leden 
is een uitdaging op zich. 'Vaak 
hangt dat ook af van wat je als 
afdeling te bieden hebt. Wij 
hebben gelukkig een eigen 
pand, dat tegenwoordig de hele 
dag bezet is. Daar kun je men
sen voor inzetten, als zij dat wil
len. En zo kun je ze geleidebjk 
bij meer zaken betrekken,' ver
telt Van Gijlswijk. 

Een ander ontmoetingsmoment 
zijn de ledenvergaderingen. 
Leden die voor het eerst naar 
een vergadering komen, zullen 
zich wellicht onwennig voelen. 
'Laat nieuwe leden die voor het 
eerst op een vergadering komen 
niet zwemmen,' geeft Van Gijis
wijk dan ook als tip. 'Doe een 
beetje moeite om ze op hun 
gemak te stellen en in contact te 
brengen met andere leden.' 
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Mensenkennis 
Volgens Dirk van Kekum, 
bestuurslid en gemeenteraadslid 
in De Bilt, komt de omgang met 
nieuwe en oude leden uiteinde
lijk vooral neer op mensen
kennis. 'Als het even kan, moet 
je proberen aan te knopen bij 
wat de mensen al doen,' meent 
hij. 'Dat betekent dat je bij een 
kennismakingsgesprek vooral 
de mensen de ruimte moet ge
ven om hun verhaal te doen.' 
Van Kekums foefje is om uit
gaande van die persoonlijke 
interesse proberen het contact 
met leden te houden. 'Vaak zijn 
mensen ook al binnen andere 
organisaties actief. Met een 
beetje creativiteit kun je probe
ren daar gebruik van te maken 
en wellicht proberen gezamen
lijk activiteiten te ontwikkelen.' 
In De Bilt is dat overigens lang 
niet makkelijk. 'Er is bij ons 
eigenlijk niet zo veel aan de 
hand,' vertelt Van Kekum. 'We 
hebben een rustig dorp, waar 
éénderde van de gezinnen mil
jonair zijn.' Toch lukt het de 
SP-afdeling zich daar te profi
leren, bijvoorbeeld doordat er in 



villawijken geen ruimte is voor 
kinderspeelplaatsen. 'Zelfs bij 
de happy few kun je dan wijzen 
op een maatschappelijk tekort.' 
Wie langer in de SP meeloopt 
merkt wellicht op dat leden of
wel vreselijk actief zijn, of zich 
helemaal nooit laten zien. 'Dat 
klopt, maar volgens mij is dat 
ook een kwestie van contact 
houden en weten wat mensen 
wel of niet boeit,' vindt Van Ke
kum. 'Eén van onze leden is 
bijvoorbeeld bijstandsmoeder 
en slecht ter been. Die is moei
lijk te activeren, tenzij het om 
kinderen gaat. Dan komt zij 
wel. Als je dat eenmaal weet, 
val je haar niet lastig om te fol
deren, maar beperk je je tot die 
acties waarvoor zij wél warm 
loopt. ' Van Keku m merkt verder 
op dat je domweg moet accepte
ren dat pakweg éénderde van de 
leden slechts hun contributie 
betaald en zich verder nooit laat 
zien. 'Die raak je wellicht na 
drie, vier jaar weer kwijt. Soms 
gaat het om mensen die om de 
een of andere reden niet lekker 
in hun vel zitten en moeilijk zijn 
te activeren. Dat moet je accep-

teren, want we zijn nu eenmaal 
geen therapeuten.' 

Pas op voor het gat 
na de campagne 
Eén van de snelst groeiende af
delingen was het afgelopen half 
jaar de afdeling Hengelo. 'Daar 
zit een verhaal achter,' vertelt 
fractievoorzitter Jean Rouwet 
'De afgelopen twee jaar zijn we 
in Hengelo erg actief geweest 
met tientallen acties. Dat lever
de veel publiciteit op, maar op 
een bepaald moment merkten 
we ook dat het ledenbestand 
terug liep. Al die tijd die we in 
acties stopten, ging blijkbaar 
ten koste van de aandacht aan 
leden.' Die constatering was de 
aanleiding voor een ledenwerf
actie, die veel nieuwe leden 
opleverde. Normaal gesproken 
wordt ieder nieuw lid in Henge
lo bezocht door een vertegen
woordiger van de afdeling. Om
dat het aantal nieuwe leden na 
die actie vorig jaar zo groot 
was, belegde de afdeling een 
bijeenkomst voor nieuwe leden. 
'Erg succesvol,' vertelt Rouw et. 
Het voordeel van dergelijke bij-

eenkomsten is dat je in één keer 
een grote groep mensen bereikt. 
Dat scheelt tijd en energie. 
Ook voor nieuwe leden heeft 
zo'n collectieve kennismaking 
voordelen. Ze kunnen bij elkaar 
steun zoeken in een omgeving 
die ze nog niet goed kennen. Zo 
kunnen ze elkaar stimuleren de 
drempel weg te nemen naar 
actieve bemoeienis bij de SP
afdeling. Wat doet Hengelo daar
na om die nieuwe leden te active
ren én actief te houden? 'Voort
durend bellen,' vertelt Rou wet. 
'Ja, ik geef toe dat dat ook tot 
irritatie kan leiden, maar daar let
ten we goed op. En inmiddels 
weten we zo langzamerhand wel 
welke leden bereid zijn om te 
folderen en welke leden ook aan 
acties willen meedoen.' Rouwet 
wijst er bovendien op dat veel 
nieuwe leden min of meer ver
wachten te worden gebeld voor 
activiteiten. Zij zijn tenslotte niet 
voor niets lid geworden van de 
SP! Voor een afdeling zijn nieu
we leden vergelijkbaar met een 
bloedtransfusie. 'Bij oudere 
leden loert na verloop van tijd 
het gevaar van sleur om de 
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hoek,' merkt Rouwet op. 'Nieu
we leden geven een afdeling een 
nieuwe impuls, waardoor je sa
men weer verder vooruit kunt.' 
In de huidige campagnetijd ko
men nieuwe en oude leden 
natuurlijk volop aan hun trek
ken. Gezamenlijk wordt toe
gewerkt naar spetterende resulta
ten. Het gevaar is echter dat afde
lingen na de verkiezingen in een 
gat vallen. Vooral voor relatief 
nieuwe leden bestaat dan het 
gevaar voor indutten. In Hengelo 
is de afdeling zich van dat gevaar 
bewust. De afdeling heeft ditjaar 
sowieso wat te vieren. In het na
jaar bestaat de afdeling 30 jaar. 
'Dat gaan we groots vieren en 
om dat voor te bereiden organise
ren we al een week na de Kamer
verkiezingen een vergadering,' 
vertelt Rouwet Slim, zo wordt 
het momenturn van de verkie
zingskoorts omgezet in een nieu
we activiteit. Overigens, voor 
afdeljngen die toevallig geen ju
bileum te vieren hebben: er blijft 
genoeg te doen om je voor in te 
zetten en het enthousiasme van 
actieve leden te blijven gebrui
ken. Wees creatief!' 
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De wereld rond op de Dag van de Tomaat 

Goede tradities moet je in ere houden. Daarom organi
seert de SP nu - net als vier jaar geleden - een feeste
lijke Dag van de Tomaat waar alle leden van harte wel
kom zijn. Om het succes bij de raadsverkiezingen te 
vieren. En om enthousiast het startschot te geven voor 
de campagne die tot een nog groter feest op 15 mei 
moet leiden. 

De Dag van de Tomaat wordt dit jaar gehouden in Burgers 
Dierenpark in Arnhem, en heeft als motto: in één dag de 
wereld rond. Burgers is de enige plek in Nederland waar je 
dwars door de woestijn kunt zwerven, het tropisch regen
woud kunt doorkruisen en onder de oceaan door kunt lopen. 
En speciaal voor de SP is er op 16 maart ook nog een grote 
tent geplaatst waar je vermaakt wordt met swingende mu
ziek, feestende raadsleden en een daverende slottoespraak 
van Jan Marijnissen. Verspreid over het park zijn er boven
dien sprankelende kennismakingsdebatten met kandidaat
Kamerleden en andere prominenten en een grote SP-markt. 

De kosten komen voor een groot deel voor rekening van de 
SP, als dank voor de inzet van de leden in de campagne. 
Kaartjes kosten daardoor slechts 7 euro voor mensen van 17 
jaar en ouder, en 3,50 euro tot en met 16 jaar. (Normaal be
taal je vanaf 10 jaar al 13,15 euro alleen voor het park.) 
Bezoekers aan de Dag van de Tomaat zijn al vanaf 9 uur 's 
morgens welkom in Burgers'. Om 17 uur zit de Dag van de 
Tomaat erop. De kaartverkoop loopt via de plaatselijke SP
afdelingen, die in veel gevallen ook voor gezamenlijk 
(bus)vervoer zorgen. En om de smaak al te pakken te kijken, 
kun je rondkijken op www.burgerszoo.nl. 

Een bijzondere ervaring 
Burgers Zoo is veel meer dan een traditionele dierentuin. Naast een dierenpark met meer dan 3000 dieren vind je er een safaripark met een honderden 
meters lange wandelburg die uitzicht biedt op de dierenwereld van het Afrikaanse savannelandschap, een tropisch oerwoud in een reusachtige hal van 
anderhalve hectare, een Noord-Amerikaanse woestijn en een oceaan waar je een fascinerende tocht onder water beleeft. Kortom: in één dag de hele 

wereld rond. 
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Paars, Pimpel
paars of Rood 

Onze centrale vraag aan de kiezer luidt: 
wat wordt het, paars, pimpelpaars of rood? 

Paars is kiezen voor de Grote Uitverkoop. 
Voor het beleid dat PvdA en VVD de 
afgelopen acht jaar, met steun van D66 en 
vaak het CDA. gevoerd hebben. Het is ja 
zeggen tegen de politiek van steeds min
der overheid en steeds meer markt: van NS 
tot Schiphol, van nutsbedrijven tot sociale 
zekerheid, van arbeidsbemiddeling tot 
volkshuisvesting. Het is de politiek die van 
zorg een product heeft gemaakt, van de 
school een marktplein, van mensen met 
een handicap 'een kavel WAO-ers', van 
ons land een BV. 

Pimpelpaars is kiezen voor de Ophef
fingsuitverkoop. Alle oplossingen voor de 
'paarse puinhopen' die Pim Fortuyn op 
tafel legt, zijn nog liberaler, nog rabiater 
en radicaler rechts dan wat Melkerten 
Dijkstal ons te bieden hebben. Als Fortuyn 
het voor het zeggen krijgt, moet alles weg: 
de WAO en de CAO, het minimumloon en 
de bijstand, de huursubsidie en de kinder
bijslag, de arbeidsbescherming en de zorg 
voor natuur en milieu, de vakbond en de 
milieubeweging. Fortuyn wil af van het 
verbod op nog meer commercie in de zorg 
en van het gebod dat je in een beschaafde 
maatschappij voor elkaar hoort te zorgen. 
Als Fortuyn de baas wordt, schaft hij de 
samenleving af. 

Rood is kiezen voor ons, voor hét linkse 
antwoord op Paars & Pimpelpaars. Dus 
tegen sociale tweedeling en afbraak van 
de publieke sector, tegen de verrechtsing 
van de politiek en de verloedering van de 
samenleving. En vóór resolute sociale 
wederopbouw en eerlijke spreiding van 
kennis, macht en inkomen. Wie rood kiest, 
zorgt dat er straks tussen meelopers, 
schoothondjes en kefhondjes het geluid 
van een echte waakhond te horen is, die 
blaft en bijt als de belangen van gewone 
mensen en de beschaafde samenleving in 
het geding zijn. 

Ga het vertellen, aan iedereen die het 
horen wil. Wedden dat we dan de verkie
zingen winnen op 15 mei? 

Tiny Kox, 
algemeen secretaris van de SP 

Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante 

opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 

vinden op Internet (http:/ ;www.sp.nljtegenstjtheoriejopinies). 

Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga 

Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van 

het artikel datje wilt hebben. 

23 april t/m 13 mei 
SP-verkiezingstour 

1 mei 
Rode Monumentendag 

12 mei 
Dag van de Verpleging 

15 mei 
Tweede Kamerverkiezingen 
's Avonds feest in Amsterdam 
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No cure no pay: van kwaad tot erger 
Bob Ruers in NRC Handelsblad, 7 maart. 
De beslissing van de Nederlandse Mededingings
autorite it (NMa) om no-cure-no-pay door advocaten 
toe te staan, getuigt van een onbezonnen geloof in 
de marktwerking en pakt uiteindelijk slecht uit voor 
zowel de rechtszoekenden als de 
advocatuur. M§@ij 

Ontlopen discussie over artikel 23 Grondwet 
is uitstel van executie 
Interview met Harry van Bommel in Inzicht, 
oktober 2001. 
Van Bommel concludeert dat a llerlei ongewenste 
verschijnselen in het onderwijs niet aangepakt 
kunnen worden zonder de vrijheid van 
het bijzonder onderwijs in te perken. lli!i[Jilfflll 

Snel kappen met buitenlands geld 
voor Nederlands onderwijs 
Ali Lazrak in Trouw, 23 februari 
Hoog tijd om de oogkleppen af te doen en maat
regelen te treffen tegen bemoeienis van buitenland
se organisaties met het onderwijs op bepaalde 
islamitische scholen. Jn het belang van de toekomst 
van kinderen uit minderheidsgroepen en 
van het integratieproces. lli!i[Jilffl! 

Stabiliteitspact blijkt boterzacht bij eerste test 
Jan Marijnissen, in het Algemeen Dagblad, 
2lfebruari 
Krap 50 dagen na de introductie van de eurobiljet
ten blijkt het stabiliteitspact boterzacht, daalt de 
koers van euro verder en schiet de inflatie omhoog. 
De euro is van ons allemaal geworden, de bijbeho
rende duivelse dilemma's ook. Moeten Nederlandse 
burgers nu sociale verslechteringen in 
andere EU-landen gaan eisen? 

Winst in de zorg is als een Paard van Troje 

MI@•J 

Jan Marijnissen, verschillende regionale kranten 
Met het toestaan van 'winstoogmerk' binnen de 
zorg, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Zorg 
(RVZ) voorstelde, haal je het paard van Troje 
binnen. Ogenschijnlijke winst op korte termijn zal 
op langere termijn leiden tot uitholling van de 
solidariteit en de kwaliteit van de zorg 
en de kosten laten oplopen. 



Stoere taal over gevaarlijke bedrijven 
moet waargemaakt worden! 

De SP in Eindhoven is een grote 
handtekeningen- en posteractie 
gestart voor meer veiligheid 
rondom opslag- en distributie
bedrijf Van den Anker op indus
trieterrein Ekkersrijt. Bij dit 
bedrijf ligt een zo grote hoe
veelheid gevaarlijke stoffen 
opgeslagen dat bij een even
tuele brand een enorme gifwolk 
kan ontstaan, zodat 40.000 tot 

50.000 mensenlevens op 
het spel staan. Onlangs 
weigerde de burgemeester 
van het aangrenzende Son 
en Bruegel te tekenen, dat 
Van den Anker 'voor de 
gemeente een aanvaard
baar risico is'. 'Dat was 
voor ons het sein om in ac
tie te komen,' vertelt SP' er 
Henk van der Wal. 'Het 

bedrijf valt onder de bestuurlij
ke verantwoordelijkheid van de 
gemeente Son en Bruegel, maar 
ook delen van Eindhoven en 
Best lopen enorme risico's in 
geval van een calamiteit. De 
Eindhovense brandweer heeft al 
te kennen gegeven, dat evacue
ren geen zin heeft vanwege het 
grote aantal omwonenden. Het 
probleem is, dat Van den Anker 

Diftar-discussie beheerst 
Zoetermeerse politiek 
In Zoetermeer is Diftar sinds de 
SP-actie die afgelopen najaar 
startte nog steeds het gesprek 
van de dag. Wat heet: Diftar 
(gedifferentieerd tarief voor 
afva linzameling) bepaalde de 
raadsverkiezingen en de coali
tievorming! De SP wist haar 
zeven zetels te behouden en 
066, de en ige andere partij 
tegen Diftar, wist zelfs vier 
zetels te winnen. 'Het was een 
echte Diftar-campagne,' blikt 
fractievoorzitter Mariolanda 
Gareman terug: 'Niemand in de 
stad ziet Diftar zitten, iedereen 
wil de afvali nzameling houden 
zoa ls die nu is . Tijdens de coali
tiebesprekingen zeiden wij dan 
ook: Wij gaan niet in een colle

ge zitten mét Diftar. Wij vonden 

dat je de verkiezingsuitslag 
geen eer zou aandoen, als je vast 
zou blijven houden aan invoe
ring. Maar onder meer de VVD, 
die nota bene twee zetels ver
loor, gaf geen krimp en dus 
stapten we uit de besprekingen. 
Wat niet wil zeggen, dat we de 
strijd opgeven. We slijpen ten 
eerste de messen voor een Dif
tar-referendum dat komend na
jaar plaatsvindt. Verder zijn 
nieuwe acties in voorbereiding. 
Ook gaan we in gesprek met 
mensen van de gemeentereini
ging. Want met het oog op 
bijvoorbeeld zwerfvuil en on
gezonde toestanden zien ook zij 
de Diftar-bui al hangen.' 
Info: Mariolanda Gareman 
(079) 361 57 50 

aan alle destijds opgestelde re
gels voldoet, maar dat de woon
wijken inmiddels flink zijn uit
gebreid richting Ekkersrijt. Het 
bedrijf voldoet dus wel, maar de 
regels niet. Na de ramp in En
schede sprak minister Pronk 
stoere taal over gevaarlijke be
drijven in woonwijken. Er moe
ten dus óf strengere regels ko
men, óf Pronk moet geld be-

schikbaar stelJen voor verplaat
sing of verspreiding van het be
drijf. De mensen in de genoem
de wijken schijten intussen in 
hun broek voor een eventuele 
calamiteit. Daarom roepen we 
de bewoners op om bij de rege
ring aan de bel te trekken over 
deze situatie.' 
Info: Henk van der Wal 
(040) 248 04 32 

Strijd rond Vlietland 
laait weer op 

'VIietland niet voor de ballen' heet het 
comité dat in Leiden, Leidschendam
Voorburg, Zoeterwoude en Voorscho
ten al enkele jaren actief is tegen de 
bedreiging van het gelijknamige recrea
tiegebied. In de zomer zoeken massa's 
mensen er vertier; de rest van hetjaar is 
Vlietland een mooie groene buffer in de 
volgebouwde Randstad waar je rustig 
kunt wandelen en fietsen. Maar volgens 
de gemeente Leidschendam-Voorburg 
moet het gebied geld opleveren om 
beheer en onderhoud te betalen en daar

om zijn er luxe bungalows en appartementen, 
een viersterrenhotel en een golfbaan gepland. 
Duizenden bezwaarschriften en handtekeningen 
verzamelde de SP al, en nu het ontwerp-bestem
mingsplan ter inzage ligt, komt de partij opnieuw 
in het geweer. 55.000 Informatieve folders met 
aangehecht bezwaarschrift worden momenteel in 
de plaatsen rond Vlietland verspreid. 'Ondanks de 
brede steun voor onze eerdere acties, werden de 
plannen gewoon doorgezet,' vertelt actiecoördi
nator Bart Vermeulen van de Leidse SP. 'Nu het 
plan ter inzage ligt, is het tijd om de mensen echt 
te mobiliseren. Een plaats als Voorburg heeft nau
welijks groen meer, dus het is een goed moment 
voor een signaal richting de nieuwe gemeente
raad. Daarnaast kan de actie tevens fungeren als 
een 'opwarmertje' voor de landelijke verkiezings
campagne.' 
Info: BartVermeulen: (071) 58019 01 
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Niet kniezen, maar aan de slag 
in Rotterdam 
Dankzij Pim Fortuyn slaat heel 
Nederland Rotterdam met ar
gusogen gade. En natuurlijk zijn 
SP' ers in het land vooral geïnte
resseerd in wat hun partijgeno
ten in de havenstad doen na de 
klapper van Fortuyn. Is de afde
ling uit het veld geslagen? 'Nee, 
wel teruggeworpen,' zegt Mat
hijs Spaas. 'We zijn onze stem 
niet kwijt. We houden de moed 
erin, en gaan opnieuw begin
nen. ' Hoe? 'We moeten na onze 
nederlaag natuurlijk geen al te 

grote broek aantrekken, lijkt 
me. Maar we gaan de wijken in 
om de mensen heel concreet aan 
te spreken: Wat willen jullie? 
Paars, Pimpelpaars of Rood? 
Het komt erop aan duidelijk te 

maken, dat het niet gaat om de 
keuze tussen de PvdA en For
tuyn, maar tussen rechts en nóg 
rechtser. Wij moeten laten zien 
dat we niet bij dat ingeslapen 
zooitje aan de Coolsingel horen. 
Nu Fortuyn 's boek er is, is op
positie tegen hem gemakkelij-

ker. En nu kan niemand de ver
gaderingen op het stadhuis meer 
als excuus gebruiken om niet de 
straat op te gaan,' aldus Spaas. 
De Rotterdamse SP is verder in 
afwachting van een advies over 
de verzelfstandiging van tram-, 
bus- en metrobedrijf RET. Als 
het dat advies positief zal zijn, 
zal de afdeling zich met alle 
kracht inzetten om een referen
dum te krijgen over het plan. 
Info: Matthijs Spaas, 
(010) 243 55 41 

Op de bres voor 
menselijkheid 
' Accepteert u dat menselijkheid uit het woorden
boek wordt geschrapt?' vraagt de SP in Alphen aan 
den Rijn op 25.000 actiekaarten aan de inwoners 
van de stad. Aanleiding is de 'administratieve uit
schrijving' van een Iraaks gezin met vier kleine 
kinderen. Het gezin mag niet in Nederland blijven, 
en kan niet terug naar Irak. Ondanks hevige pro
testen vanuit de Alphense bevolking wil de 
gemeente nu de voorzieningen (uitkering en zie
kenfonds) stoppen en de mensen op straat zetten. 
Een initiatiefvoorstel van de SP om noodopvang te 
bieden- zoals veel andere gemeenten wel doen in 
vergelijkbare gevallen- is in februari door de raad 
afgewezen , ondanks dat veel partijen een heel eind 
met de SP konden meegaan. De massale actie 
moet nu de druk op de gemeente verhogen, zodat 
een nieuw raadsdebat wel tot succes 

Razendsnelle actie 
tegen kiezersbedrog 

leidt. Op de kaart worden de Alphe-
naren gevraagd de eis te onderschrijven 
dat de gemeente in situaties als die van 
het Iraakse gezin de voorzieningen nfet 
stopt, en geen huisuitzetting laat plaats
vinden. Ook roept de afdeling op om 
massaal de raadsvergadering bij te 
wonen waar de kwestie opnieuw aan
gekaart wordt. 
Info: Chris Sandee, (0172) 61 67 14 
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Een Alphens gezin zonder 
toekomst op straat? 
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Een notitie die 
aangeeft dat de 

aan de Bredase 
bevolking hier

gemeente Breda 
ver boven haar 
stand geleefd 
heeft, en daar
door de komende 

Gele kaart voor 
kiezersbedrog 

tegen te gaan mo
biliseren. Enkele 
dagen later al rol
den de 40.000 
gele kaarten van 

jaren vele mil
joenen moet 
bezuinigen, was 
al weken voor de 
raadsverkiezin-

Financieel wanbeheer pas ná de 
VCM"klezingen bekendmaken? 

de drukpers 
waarop de Breda
naars gevraagd 
wordt te proteste
ren tegen het 
kiezersbedrog, en 

lleallnlgen op belangrijke 
voorzieningen'? 

NEE 
gen klaar. Maar 
hij werd pas twee dagen ná 6 
maart openbaar gemaakt. Voor 
de SP was het duidelijk: actie. 
Met de verklaring 'Dit is kie
zersbedrog en een vorm van 
handel met voorkennis waar
voor je op de beurs vervolgd 
wordt,' liet fractievoorzitter 
Johan Kwisthout weten dat hij 
niet over een nieuw college gaat 
onderhandelen met de partijen 
die hiervoor verantwoordelijk 
zijn. En hij kondigde meteen 

te eisen dat belangrijke voorzie
ningen op peil blijven. Kwist
hout 'We willen duizenden 
protesten aanbieden in de verga
dering waarin het nieuwe colle
ge geïnstalleerd wordt. Dan is 
meteen duidelijk hoe de kaar
ten voor de komende jaren 
liggen , en bewijzen wij dat we 
ook buiten verkiezingstijd 
actief zijn.' 
Info: Johan Kwisthout, 
(076) 571 48 54 
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Socialisten .. 
ZIJn 
democraten 
De monarchie is etfopvolging. 
Een overblijfsel van vóór de 
Verlichting, toen de zoon van 
een horige ook horige was en de 
zoon van een graaf ook automa
tisch graaf werd. Een ondemo
cratisch systeem dat bovendien 
geen rekening houdt met 
iemands kwaliteiten. We heb
ben het hier niet over de eerste 
de beste ambtenaar maar over 
ons staatshoofd. Het staatshoofd 
vertegenwoordigt ons land in 
het buitenland en heeft in het 
binnenland een belangrijke 
symboli sche rol. Bovendien 
heeft de koningin een aanzien
lijke macht. Ze zit al ruim twin
tig jaar in de regering, wat op 
zich al een ongezonde situatie 
is. Ze ondertekent alle wetten, 
spreekt de premier iedere week, 
en kan zo een hoop informele 
invloed uitoefenen. De meeste 
invloed heeft de koningin bij de 
formatie. Ze benoemt de forma
teur. Omdat in ons land coalities 
noodzakelijk zijn, is de politieke 
kleur van de formateur in hoge 
mate bepalend voor de politieke 
samenstelling van een nieuw 
kabinet. De fractievoorzitters 
mogen adviseren maar de 
koningin bepaalt. In het verle
den heeft de koningin zo een 
cruciale invloed kunnen uit
oefenen op de richting van het 
formatieproces. De laatste keer 
was in 1994. Gewoon kiezen dat 
staatshoofd dus . De SP is toch 
ook voor een gekozen burge
meester? Waarom zouden we 
dan niet voor een gekozen bur
gemeester van ons lánd zijn? 
Het is ook goedkoper. We 

Reacties? Graag kort en helder naar: spanning@sp.nl 

• 
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lie met vorstelijke uitkeringen 
en belastingvrijstellingen . Een 
republiek geeft de familie van 
de president natuurlijk geen 
uitkeringen van een paar hon
derdduizend euro per jaar en ze 
mogen gewoon belasting beta
len. 
De wereld op z'n kop is de 
bewering dat de monarchiejuist 
democratisch is omdat de meer
derheid van de bevolking er 

achter staat. Als je die redene
ring volgt, is ook de afschaffing 
van de Tweede Kamer democra
tisch als een meerderheid van de 
bevolking daar maar achter 
staat. Bovendien is die steun 
nogal veranderlijk zoals de zaak 
Z. illustreerde. Nee, ons voet
balteam hoeft geen andere kleur 
te dragen en koninginnedagkan 
gewoon blijven. Republieken 
tenslotte, heb je er in goede en 

slechte varianten. De SP pleit 
niet voor een Frans of Ameri
kaans presidentieel stelsel. Bij 
Nederland past meer een sym
bolisch staatshoofd zoals ze dat 
ook in landen als Duitsland en 
Italië hebben . Leve de repu
bliek! 

Ewout lrrgang, oprichter 
van het Nieuw Republikeins 
Genootschap 

Een gekozen staatshoofd doet altijd aan politiek 
De monarchie is de meest socia
li stische staatsvorm. Zeker in 
Nederland, waar Willem IV bin
nenkort de troon zal bestijgen. 
Prins Pils zal een waardig opvol
ger zijn van koning Willem III, 
die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw regeerde en 
door tijdgenoten 'Koning Goril
la' werd genoemd. Een goede 
vriend van Willem III verklapte 
destijds aan een minister: 'Gij 
weet hoe ik aan den Koning 
gehecht ben, maar ik zie toch, 
dat de persoonlijkheid of liever 
de onpersoonlijkbeid van 
Willem TH een ware ramp is 
voor ons Vaderland.' 
De koning had destijds een 
belangrijke politieke functie. 
Hij was hoofd van de regering, 
maar kon als erfopvolger niet 
door het parlement naar huis 
worden gestuurd. Dit gaf hem 
een sterke politieke positie. 
Daarnaast had de koning een 
belangrijke taak als symbool 
van het Nederlandse volk. Hij 
trad op als vertegenwoordiger 
van alle Nederlanders. Dit is 

ook in veel republieken heeft de 
rechtstreeks gekozen president 
zowel een politieke als een sym
bolische functie. In Frankrijk en 
de Verenigde Staten zien we dan 
ook dat Chirac en Bush nauwe
lijks door het parlement kunnen 
worden gecontroleerd. 

gekozen op een programma of 
een persoonlijkheid, en willen 
misschien herkozen worden. Bo
vendien kunnen gekozen staats
hoofden nooit boven de partijen 
staan. Hun uitspraken hebben 
altijd een politieke lading. 
Als het de SP menens is met het 
primaat van het parlement, dan 
moet de Tweede Kamer de 
minister-president kiezen en 
controleren. Naast deze politie
ke leider hebben we natuurlijk 

een symbolisch staatshoofd 
nodig. De beste manier om te 
voorkomen dat deze functie 
politiek wordt, is door het 
staatshoofd niet te kiezen. Het 
ondemocratische systeem van 
erfopvolging is een geschikt 
alternatief. De 'onpersoonlijk
beid ' van de komende koning 
Willem IV is een ramp voor 
aanhangers van een sterk 
koningschap, maar een zegen 
voor socialisten die kiezen 
voor een sterk parlement. 

onderhouden nu een hele fami- niet uniek voor een monarchie: 

De SP wil dat in Nederland niet 
personen, maar parlementen het 
voor het zeggen hebben. Elke 
politieke gezagdrager moet 
gekozen en gecontroleerd wor
den door de volksvertegenwoor
diging. De burgemeester door 
de gemeenteraad, de commis
saris door de Provinciale Staten 
en de minister-president door de 
Tweede Kamer. De laatste is 
politiek verantwoordelijk voor 
de regering. De symbolische 
taak ligt bij de koningin. Op 
deze manier wordt voorkomen 
dat een regeringsleider door een 
combinatie van politieke en 
symbolische functies onaantast
baar wordt. Nu kun je, zoals in 
Duitsland, een gekozen presi
dent alleen symbolische taken 
geven. Toch is kiezen altijd 
'politiek'. Mensen worden 

Ronald van Raak, oprichter en 
enig lid van de Rode Oranje
vereniging 

Spanning • 28 maart 2002 5 



6 

Uitslagen 6 maart verdienen grondige analyse . 

dáár 

Groot was het optimisme tijdens de Partijraad van september vorig jaar 
en op de oktoberscholingen. Vrijwel elke afdeling verwachtte winst te 
boeken bij de raadsverkiezingen. Inmiddels is de uitslag bekend: in de 
zeven 'nieuwe' gemeenten zijn we met één, twee of zelfs drie zetels in de 
raad gekomen. In de overige 48 plaatsen boekten we 12keer zetelwinst, 
bleven we 17keer gelijk in zetels, en moesten we 19keer inleveren. Hoe 
kan dat? Waarin zitten de verschillen? En vooral: welke lessen moeten we 
eruit trekken? 

Zichtbaar maken 
'We hebben problemen gehad met een opgestapt raadslid en het 
nadeel dat de PvdA nu wel meedeed aan de verkiezingen, en vier 
jaar geleden niet. Toch hebben we een zetel kunnen winnen. We 
hebben vier jaar lang gewerkt tussen de mensen, en ons zichtbaar 
gemaakt. We hebben goed geluisterd, en niets beloofd- alleen dat 
we ons voor de mensen inzetten. Bij ons spelen landelijke zaken 
niet. Je moet plaatselijke zaken heel goed analyseren. En durf ook 
eens op de mens te spelen. Als je een klote wethouder hebt, pak 
hem dan aan. En breng kleine dingen goed in beeld. Ga zelf als 
klaar-over bij een gevaarlijk kruispunt staan. Je hebt er twee man 
en twee borden voor nodig, en je maakt uitstekend duidelijk waar 
je staat.' 
Valkenburg - lef Kleijnen 

Successen over het voetlicht brengen 
'We oogstten veel sympathie, kwamen ook als winnaar uit het 
Udense lijsttrekkersdebat, maar dat heeft zich niet in stemmen 

vertaald. Ons verlies van 6 naar 4 zetels is te wijten aan zowel inter
ne als externe factoren. Partijen als Leefbaar Uden en Jong Uden 
voerden heel slim campagne op landelijke thema's en dat is blijkbaar 
goed aangeslagen. En dat terwijl die partijen inhoudelijk niks voor
stellen. Wij hebben onvoldoende over het voetlicht gebracht wat we 
bereikt hebben de afgelopen vier jaar.' 
Uden- Spencer Zeegers 

Op straat, in plaats van in de raad 
'Toegegeven: we hadden in Boxmeer natuurlijk een schandaal rond 
de brandweer en een affaire over een omstreden gemeentesecretaris. 
Daar balen de mensen enorm van. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
ze vanzelf naar je toe komen. Vlak voor de verkiezingen zei iemand 
tegen mij: Jullie zijn de enigen die wij de afgelopen vierjaar gezien 
hebben. Voor mij staat het dan ook als een paal boven water: is de SP 
op straat in plaats van in de raad, dan moet het gek lopen wil je daar 
niet voor beloond worden. Het is een valkuil, dat je dat als SP' er 
vergeet. Natuurlijk, het moet allemaal wel een beetje meezitten. De 
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D E s G E V 
afdeling moet bijvoorbeeld goed op orde zijn en je moet de mensen 
hebben. Wij hebben dat en bovendien hebben we een uitstekend 
draaiende hulpdienst. Overal lieten we ons zien. Steeds zorgden we 
voor nieuws. Van een Leefbare partij hadden we geen last in 
Boxmeer, maar de dorpslijsten maakten daarentegen 15 van de 21 
raadszetels uit. Wij voerden campagne tégen hen. En wij zijn nu de 
grootste partij van Boxmeer!' 
Boxmeer- Emile Roemer 

Actie! 
'Wij waren de enige winnaar ter linkerzijde. We hebben veel acties 
gevoerd en daarmee veel goodwill gekweekt. Ik noem bijvoorbeeld 
het GVB-referendum, het Slotervaartziekenhuis en de Noord-Zuid
lijn . Waar die thema's leven , hebben we veel stemmen gehaald. Ook 
hebben we een keer een enquête in het Westerpark gehouden. Wat 
bleek: het gebrek aan speelruimte bleek de mensen de grootste doorn 
in het oog. We organiseerden een speeltuin voor één dag en vervol
gens scoorden we daar erg goed. Tegelijkertijd scoorden we minder 

• 

• 
R A A G D 

goed in de stadsdelen waar we minder actie voerden: Zeeburg, 
Noord en Zuid-Oost. Die afstraffing is volgens mij terug te voeren 
op het feit dat de kiezer in de regel een hele bewuste keuze heeft 
gemaakt. Het is te makkelijk om je verlies te verklaren door de 
winst van Leefbaar. Die partij komt immers van rechts. Ook de 
linkse kiezer moetje zien te winnen.' 
Amsterdam- Meta Meijer 

Het oogsten ontbrak 
'Ik geef toe dat we soms te weinig actief waren in bepaalde 
wijken. Aan de andere kant waren we erg druk bezig in de buiten
gebieden . In het geval van Leiderdorp is het gelukt om een af
deling van de grond te tillen. Maar ook waar we wél actief waren, 
wonnen we niet of nauwelijks. We hebben daar wel gezaaid, maar 
gewoon niet geoogst. We hadden meer van wat we gedaan moeten 
claimen, denk ik. Publiciteit hadden we genoeg, maar dat is geen 
garantie voor succes gebleken. Misschien hadden we onze activi
teiten meer via eigen pers in herinnering moeten roepen, bij voor-
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' In 1998 konden we kort zijn 
over de uitslag van de raadsver
kiezingen. We boekten fantas
tische resultaten en overal waar 
we achterbleven, konden we 
eenvoudig aangeven waar dat 
aan lag. Nu ligt dat anders: we 
hebben gewonnen, zijn gelijk 
gebleven en hebben verloren. In 
19 plaatsen zijn we in zetels 
achteruit gegaan . Daaraan lig-

D E s 

\ 

gen externe en interne factoren 
ten grondslag. Laten wij in deze 
discussie vooral naar de interne 
kijken .' Zo leidde partijsecreta
ris Tiny Kox op de Partijraad 
de discussie in over de uitslag 
van de raadsverkiezingen. Zijn 
oproep werd gevolgd: in de bij
dragen van de afdelingsvoor
zitters die uitgenodigd werden 
om als aftrap een toelichting te 

G E V 
beeld met pamfletten. Want waar we dat wél gedaan hebben, ver
loren we het minst.' 
Leiden - Bart Vermeuten 

'Je krijgt niet meer dan je verdient' 
'Volgens mij is het allemaal tamelijk simpel: je krijgt niet meer 
dan je verdient. We gingen van vier naar drie zetels. We voerden 
wel degelijk de nodige acties, maar toch vraag ik me wel eens af of 
we niet op een andere manier naar de mensen toe moeten gaan. 
Onze laatste actie was er bijvoorbeeld eentje tegen sloop. Iedereen 
bleek tegen die sloop, maar blijkbaar werd toch niet de conclusie 
getrokken: Oh, dus moeten we op de SP gaan stemmen.'. 
Alkmaar - Willem de Vroomen 

Weer de grootste 
'Spannend is het altijd, wie de grootste bij ons in het dorp wordt. 
We hebben de strijd weer gewonnen van het CDA. We hebben er 
ook hard voor gewerkt!' 
Schijndel- Ger Wouters 

De kiezer heeft een kort geheugen 
'We hebben verloren in 'achterstandswijken'. Daar is de meeste 
onvrede en die heeft zich dit keer geuit in een stem op Leefbaar en 
minder in een stem op ons. We hebben ons daar te weinig laten zien. 

geven op ' hun' resultaat, wer
den het woord leefbaar en de 
naam Fortuyn weinig gebruikt. 
'Na de winst van '98 zijn we te 

veel met onszelf bezig ge
weest,' analyseert verliezer 
Matthijs Spaas uit Rotterdam. 
'We hebben veel crisismanage
ment moeten plegen vanwege 
het afhaken van deelraadsle
den. De mensen hebben te wei-

nig gezien dat de SP erop uit
trok.' 
'In onze traditioneel sterke wij
ken hebben we lager gescoord', 
meldt Marleen in ' t Veld uit Nij
megen. Waar we wel wat 
gedaan hebben, wonnen we. ' 
Resultaat: zes zetels gehouden, 
grote partij dus- maar wél licht 
stemmenverlies. Winnaar Wim 
van Gammeren uit Amersfoort: 

RA A G D 
Het politiek geheugen van mensen is blijkbaar erg kort. Die mensen in 
die buurten volgen ons gewoon niet zo. Acties in de Stationsbuurt en 
bij de Zwarte Madonna hebben wel stemmen opgeleverd. In bepaalde 
wijken waar we voorheen nauwelijks bestonden, hadden we een toe
name van stemmen van I 0 procent. Dat zijn dus echt verdiénde stem
men. Dat vind ik ondanks alles een morele overwinning.' 
Den Haag - lngrid Gyömörei 

Weer winst na eerder verlies 
'In 1999 gingen we een stap achteruit. Dat had alles te maken met de 
tussentijdse verkiezingen die gelijktijdig met die voor Provinciale 
Staten gehouden werden. Nu hebben we weer gewonnen, maar dat is 
ons beslist niet komen aanwaaien. We hebben ons de afgelopen tijd 
stevig met acties geroerd op het gebied van natuurbehoud en veel 
gedaan rond aanleunwoningen. Daarmee hebben genoeg goodwill 
gekweekt om te kunnen winnen, ondanks dat ons boegbeeld sinds 16 
jaar geen lijstrekker was.' 
Dongen - Ceciel van Dongen 

Te veel Coolsingel 
' Je kunt wel zeggen dat we hard zijn afgerekend als 'deel van de 
Coolsingel'. In de raad waren we redelijk bezig, maar dat is zeker bij 
de SP niet zaligmakend. We werden niet overal in de stad gehoord, 
hadden te weinig aansprekende acties. Bovendien hebben de vele 
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'We hebben ons vastgebeten in 
een aantal belangrijke zaken, 
waaronder de sloop in het 

Soesterkwartier. Daar haalden 
we 20 procent van de stemmen.' 
'Een grote actie die nog steeds 

loopt tegen de invoering van dif
tar bij de afvalstoffenheffing 
heeft ons veel stemmen opgele
verd,' verklaart gelijkblijver 
Tonny de Bruijn uit Zoetenneer 
het vasthouden van de zeven 
zetel s. 'We hebben onze succes
sen niet duidelijk genoeg 
geclaimd en we zijn te aardig 
geweest voor onze coalitiepart
ners,' kijkt José Louwers terug 
op de uitslag in Uden, waar de 
SP als collegepartij twee zetels 
verloor. 
Superwinnaar Willem Bouw
man over de 33 procent van de 
stemmen in Doesburg: 'We heb
ben met heel veel mensen 
gepraat, en het afgelopen jaar 
drie stevige acties gevoerd. De 
winst die we daarbij boekten, 
hebben we meteen geclaimd 
door huis-aan-huis een folder uit 
te delen.' Riet de Wit uit Heerlen, 
waar de SP heel groot bleef maar 
wel één van de 8 zetels moest 
inleveren: 'De ruige taal van 

Leefbaar Heerlen: alle verslaaf
den de stad uit, naar Ameland, is 
aangeslagen in de volkswijken. 

Maar aan de andere kant: vier 
jaar geleden hadden wij rond 
Nul = genoeg ontzettend veel 
huuracties. Dat ontbrak nu.' 

'We moeten knokken 
JO 11· ·tem' 

In de discussie die volgde, werd 
menig kritische noot gekraakt. 
'Dat de Leefbaren meedoen is 
geen enkel argument voor een 
slechte SP-uitslag. De opkomst 
van leefbaarpartijen betekent 
dat de SP gaten heeft laten val
len . Hier en daar hebben 
afdelingen de zaak laten ver
sloffen.' 'Een aantal afdelingen 
is te vaak overgegaan op de 
automatische piloot. We moeten 
met meer bravoure en meer 
inspiratie gaan werken.' 'We 
hebben in een aantal volkswij
ken niet het linkse antwoord op 
zaken als onveiligheid kunnen 
geven. We moeten zorgen dat we 
dat in de toekomst wel kunnen.' 
Geconcludeerd werd: 'We heb
ben heel bijzondere concurrentie 
gekregen' en: 'Eens temeer staat 
vast dat wij als SP steeds voor 

elke stem moeten knokken.' En: 
'Onze vaste stemmers zijn er te 
weinig om hoog te scoren. Het 

idee dat we alleen maar goed op
positie hoeven voeren in de raad, 
klopt niet.' Aangedrongen werd 
op een verdere analyse. 'Dit is 
een bijzondere uitslag. Daar 
moeten we niet gemakkelijk 
over doen, maar die moeten we 
grondig analyseren om er lering 
uit te trekken .' 

Analyse: plaatselijk en 
I 

De noodzaak van verder onder
zoek naar de lessen van 6 maart 
werd breed onderschreven. 
Besloten is, dat alle afdelingen 
snel een grondige analyse maken 
van hun plaatselijke resultaat. 
Op basis van die analyses, de 
gevoerde discussie in de Partij
raad en verder onderzoek pre
senteert het Partijbestuur vervol
gens op de Partijraad van juni 
zijn conclusies. Die worden dan 
besproken en vervolgens mee
genomen in de discussies in de 
aanloop naar het volgende con
gres van de partij, waarop de 
organisatie van de SP centraal 

staat. • 

wisselingen van deelraadsleden vast ook niet in ons voordeel ge
werkt. Het was dus zeker niet alleen het Fortuyn-effect. We moeten 
vooral ook naar onszelf kijken. En dat doen we dus ook- want ons
zelf kunnen we verbeteren!' 

de raad . Ook onze folder en de onze posters gingen over sloop en 
woningnood. Voor de mensen was daardoor heel duidelijk waar de 
SP voor staat. Daardoor hebben we weer kunnen winnen.' 
Groningen -Peter Verschuren 

Rotterdam - Marthijs Spaas 

We hadden niet méér kunnen doen 
'We timmerden de afgelopen vier jaar goed aan de weg, waren erg 
actief en haalden goede pers. lk denk niet, dat we heel veel anders 
zouden hebben kunnen doen. We hebben bij ons zeker Jast gehad van 
het Fortuyn-effect. Pech hadden we ook: hier in Schiedam werden 
uitgerekend de stembureaus in de wijken waar wij het van moeten 
hebben een poosje gesloten, vanwege die brand op dat schip. Vervol
gens durfden heel veel mensen niet meer naar buiten en zijn niet 
meer gaan stemmen. En dan liep het dit keer ook nog eens net fout 

bij de restzetelverdel ing.' 
Schiedam- Edith Kuiterf 

Vastbijten in één thema 
'We hebben ons de afgelopen vier jaar heel intensief beziggehouden 
met de sloopplannen en vervolgens met de woningnood die daardoor 
teruggekeerd is in de stad. De permanente campagne die we op dat 
punt voerden, hebben we doorgetrokken in de verkiezingscampagne: 
met een klachtenweek, een grote enquête en een initiatiefvoorstel in 

Successen boeken 
'Leefbaar Zeist is met zes zetels de raad binnengedenderd. Wij 
zijn de enigen die daarnaast gewonnen hebben. Door veel actie te 
voeren, maar ook door successen te boeken. Dat is belangrijk. 
Met alleen acties kom je er niet. Je moet ook eisen weten om te 
zetten in resultaat. Door de juiste eisen te stellen, heel goed de 
krachtsverhoudingen en de ontwikkeling daarin te bestuderen, en 
ook samen met de mensen anderen onder druk te zetten.' 
Zeist- Jeannette de Jong 

Overal geweest 
'We zijn overal geweest, ook in de kleinste kernen waar de men
sen nooit iets van partijen horen, en we hebben heel veel met men
sen gepraat. Deur aan deur, en ook door mensen bij de winkels 
aan te schieten. Samen met ons deed ook GroenLinks voor het 
eerst aan de verkiezingen mee. Die hebben slap campagne 
gevoerd en geen zetel gehaald. Met I 3 procent en twee zetels zijn 
wij de grote winnaar geworden.' 
Reiderland - Hero Hofman 
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Kamerverkiezin gen 
• 

me1 • • 
grote kansen, maar 
geen enkele zekerheid 
Niko Koffeman vah het V-team 
herinnerde eraan dat hij een 
half jaar eerder een lans gebro
ken had om in I 0 zetels te gaan 
geloven. 'Toen was er nog 
niets te bespeuren van de 
Paars-moeheid die nu in alle 
hevigheid heeft toegeslagen. 
Paars is afgebrand, en dat kan 
in ons voordeel werken.' Maar, 
legde de campagne-adviseur 
uit, dat gebeurt niet automa
tisch. 'Het beeld is nu : Pim te
gen de rest. Wij passen ervoor 
om bij de rest te horen . Het 
beeld moet zijn: rechts tegen 
de rest- de rest -links tegen 
de rest, de SP dus. Wij zullen 
de kiezer duidelijk moeten ma
ken: dît krijg je als je Fortu yn 
kiest tegen Paars. En dît als je 
SP kiest tegen Paars. Als we de 
zaken goed aanpakken zitten 
di e tien zetels er zeker in! ' 

Van de afdelingsvoorzitters 
kwamen pleidooien voor bij
voorbeeld humor in de cam
pagne, voor het leveren van 

10 

De uitslag op 15 mei belooft een heel bijzondere te worden. 

De peilingen laten een enorme afstraffing zien voor de 

regeringspartijen en een even spectaculaire opkomst van de 

Lijst Pim Fortuyn. Waar blijft de SP in die verschuivingen? 

Hoe zorgen we ervoor dat we de zetelwinst krijgen die ons 

toekomt op basis van onze oppositie tegen Paars? Daarover 

ging het op de Partijraad. 

muni tie aan onze leden over 
wat Fortuyn wi l: 'Veel men
sen moeten het boekje Leest u 
zijn boeken maar lezen,' en 
voor het inzetten van onze 
sterke wapens: zichtbaar zijn 
op straat, naar de mensen toe
gaan, plaatselijk actie voeren. 
Benadrukt werd, dat we heel 
veel te winnen hebben in de 
plaatsen waar we niet mee
gedaan hebben aan de verkie
zingen. 'We moeten overal 
campagneteams oprichten.' 
Waarschuwing waren er ook: 
'We moeten ons niet alleen op 
Fortuyn richten : we moeten 

geen campagne gaan voeren 
voor paars .' 

Campagneleider Tiny Kox ver
telde dat de ontmaskering van 
Fortuyn een belangrijke plaats 
in de campagne krijgt. 'Drie 
keer heeft Fortuyn een uitnodi
ging van de media afgeslagen 
om met Jan Marijnissen in debat 
te gaan. Dus zu llen wij hem 
gaan opzoeken. En die folder 
waarin staat wat de SP wil, wat 
Paars wil en wat pimpelpaars 
wil, en een aansprekende poster, 
die komen er snel aan.' Andere 
onderdelen van de campagne 
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zijn , dat de Kamerleden volop 
ingezet worden: in debatten , 
met spreekbeurten en bij acties, 
ook plaatselijke . Ook komen er 
aparte folders over terreinen als 
zorg, onderwijs, milieu en werk, 
waarin de betreffende Kamer
woordvoerders een prominente 
plaats krijgen, en is er de laatste 
twee weken een tournee van Ka
merleden door het land. 'Bij alles 
geld dat jullie de voorwaarde 
zijn of we het doen,' hield Kox 
de afdelingsvoorzitters voor. 
'Het is nu alle hens aan dek. Er is 
volop te winnen, maar elke stem 
zullen we moeten verdienen.' 



Aan de slag • • 
nog beter en 
nog actiever de vinger 
op de zere plek leggen 
In zijn slottoespraak wees ook Jan 
Marijnissen op de kansen die er 
liggen -en op de noodzaak om 
vol gas te geven, zodat we ze 
kunnen benutten 
'De decimering van Paars die 
eraan zit te komen, kunnen wij 
voor een belangrijk deel op ons 
conto schrijven. Wij hebben 
acht jaar lang consequent oppo

sitie gevoerd tegen Paars; steeds 
gewaarschuwd voor de proble
men in de samenleving die er nu 
zijn. Toch staan we in de peilin
gen op vijf zetels, niets meer 
dan wat we vier jaar geleden 
veroverden. Dat druist in tegen 
elke vorm van rationeel denken. 
Het is van het allergrootste 
belang dat we de komende 
maanden in een verbeterde en 
nog actievere vorm de vinger op 
de zere plek blijven leggen. Dat 
we alternatieven presenteren en 
mensen in beweging weten te 
krijgen. Dat geldt in ieder geval 
tot 2 apri l voor de acti e tegen de 
aanschaf van de JSF, dat geldt 
voor de WAO: wij zijn de enige 
politieke partij die te hoop loopt 
tegen de verlaging van het loon 
tot 70 procent in het tweede 
ziektejaar. En dat geldt voor 
Fortuyn. Zijn ontmaskering kan 
met goed fatsoen alleen aan ons 
overgelaten worden. Paars kan 
het al helemaal niet, en ook het 
CDA en GroenLinks vertonen 
paarse trekjes, bijvoorbeeld in 

de discussie rond de WAO en 
het SER-advies. 
Wij moeten blijven aandringen 
op een debat met Fortuyn, en 
ook op plaatselijk niveau de 
mensen uitdagen die zich be
kennen tot zijn lij st. En we moe
ten het land in met het boekje 
dat we gemaakt hebben over 
zijn uitspraken, en daarvan ook 
een eenvoudige brochure 
maken waarin helder staat wat 
Fortuyn wil en daarnaast wat de 
SP wil. We moeten de mensen 
die op drift zijn door het falen 
van Paars een thuis bieden waar 
ze zich écht thuis voelen. Na
tuurlijk moeten wij klip en klaar 
aangeven wat wij willen met in
tegratie en immigratie. Maar de 
achi lleshiel van Fortuyn is dat 
hij wil winnen met kritiek op 
Paars, en als oplossing pimpel
paars heeft: paars in het kwa
draat. Fortuyn etiketten opplak
ken als opportunist en racist 
werkt contraproductief. We 
moeten duidelijk maken wat 
zijn ideeën voor de mensen be
tekenen . 

Ik hoor wel eens als verklaring 
voor onze lage score in de pei
lingen dat we ook deel uitmaken 

van het Haagse circuit. Ten dele 
klopt dat. De paradox van deel
name is dat je er onderdeel van 
bent. Anders is het als bedoeld 
wordt, dat ook de SP zich bezig
houdt met softe praat. En als ik 
soms een fractievoorzitter of een 
andere functionaris hoor, dan 
denk ik wel eens: stop wat peper 
in je reet. Als mensen die vinden 
dat ook de SP deel is gaan uitma
ken van het establishment gelijk 
hebben, dan is het op dft punt. En 

we moeten dit soort signalen se
rieus nemen, als aansporing om 
vooral onze authenticiteit te be
houden. Wij zijn de paJtij van de 
inzet en de passie, maar vooral 
van de compassie. Wij doen het 
ergens voor. Voor mensen en, in 
tegenstelling tot velen, niet voor 
ons eigen belang. 

Wat staat ons de komende twee 
maanden te doen? We moeten 
Paars en pimpelpaars keihard 
aanpakken. We moeten onze al
ternatieven meer over het voet
licht brengen: ze gebruiken om 
onze kritiek te onderbouwen. En 
we moeten gewoon fysiek de 
wijken in. Aanbellen, naar de 
mensen toe stappen, met hen in 
discussie gaan, en samen met 
hen veel acties voeren. Als we 
dat niet doen, dan ben ik bang dat 
we geen goede verkiezingen ma
ken. En bedenk: verkiezingstijd 
is bij uitstek de tijd om mensen 
voor je te winnen, om leden te 
werven die je in de toekomst 
hard nodig hebt. Aan de slag!' 
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• Op verzoek van de afdeling 
Haarlem besloot de Partij
raad Haarlemmermeer de 
status te geven van afdeling 
in oprichting. 

• Op de Partijraad is een 
financiële controlecommis
sie benoemd, bestaande uit 
afdelingsvoorzitters die 
geen lid zijn van het Partij
bestuur. De commissie con
troleert de doelmatigheid 
van de uitgaven van de SP 
in 2001, en zal op de partij
raadsvergadering van 16 
juni haar conclusies presen
teren. De commissie bestaat 
uit: Chris Sandee uit Alphen 
aan den Rijn, Ben Wiegers 
uit Zeist, Ton Hagens uit 
Horst, Nora Swagerman uit 
Zaanstad en Tonny de Bruijn 
uit Zoetermeer. 

• ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong is gekozen als lid van 
het Partijbestuur. Hij volgt 
daarmee Gerrie Elfrink op. 

• Afgesproken is dat de 
regio's ervoor zorgen dat 
'hun' partijbestuursleden 
deelnemen aan de vergade
ringen van het Partijbestuur. 
Als blijkt dat mensen vaak 
afwezig zijn, treft de regio 
voorzieningen om daarin 
verandering te brengen. 

• De Partijraad heeft het ver
kiezingsprogramma 'Eerste 
weg links' formeel goed
gekeurd. Feitelijk had de 
goedkeuring al plaats
gevonden op het congres 
van 19 januari. De formali
sering daarvan door de 
Partijraad is een verplichting 
op basis van onze statuten, 
waaraan nu voldaan is. 
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Wie deelt hier de lakens uit? 
Honderden lakens en even
zoveel actievoerders uit alle 
windrichtingen; dat was de aan
blik op het Haagse Binnenhof 
op 14 maart. Onder het motto 
' Wie deelt hier de lakens uit?' 

demonstreerde het comité 
'Zorg voor iedereen'- een SP
initi atief - samen met talloze 
actiecomi tés, stichtingen, oude
renbonden, gemeenten en hui s
artsen tegen de kaalslag van de 
ziekenhui szorg in Nederland. 
Allen hadden het manifest 'Het 
ziekenhui s dicht bij huis' onder-

tekend , dat aan de leden van de 
Vaste Kamercommissie werd 
aangeboden. Henk van Gerven, 
woordvoerder van 'Zorg voor 
iedereen' li et er in zijn speech 
geen gras over groeien: 'Wij 

zijn het zat! Minister Borst liet 
een paar maanden geleden 
weten, dat ze de verschral ing 
van de ziekenhuiszorg wilde 
tegengaan. Maar ondertussen 
dendert de trein van de afbraak 
gewoon door. Dus luidt de 
vraag: Wie deelt hier nu eigen
lij k de lakens uit? De Kamer, de 

Voorlopig geen nieuwe 
sluitingen postvestigingen 
'Verder dan vij f kilometer mag 
het dichtstbij zijnde postkantoor 
niet zitten. En wij willen de 
overheid graag houden aan die 
regel '. Dat was de inzet van de 
SP tijdens het debat over de 
kle ine postkantoren en agent
schappen. Het uitkleden of ver
dwijnen hiervan heeft vooral 
gevolgen voor kl einere gemeen
ten en op het platteland . Een 
eigen SP-rapport toonde aan dat 
de postkantoren zeker niet alle
maal voldoen aan de normen: 
'Postpakketten moet je kunnen 
ophalen bij het di chtstbij zijnde 
kantoor, maar dat is vaak niet 
het geval,' aldus Rob de Reu ver, 

een van de opstellers van het 
rapport. De overheid heeft ei
genlijk niks meer te zeggen over 
de postkantoren: 'Volgens de 
Postwet moeten er minstens 
2100 vesti gingen in Nederl and 
zijn. De staatssecretaris gaat nu 
de Opta opdracht geven binnen 
een maand te onderzoeken of 
dat aantal eigenlijk wel gehaald 
wordt. Jn de tussentijd mag geen 
enkele postves tiging gesloten 
worden. De publicatie van ons 
zwartboek heeft hierin zeker 
een rol gespeeld,' claimt Remi 
Poppe een kleine overwinning. 
Jn april discussieert de Kamer 
opnieuw over di t onderwerp. 

mm1ster, de zorgverzekeraars? 
Of de pati ënten? Gaan we door 
op de ingeslagen weg of maken 
we een keuze voor een goed 
bereikbare, laagdrempelige zie
kenhui szorg, afgestemd op 
menselijke maat en behoefte?' 
Tijdens het debat dat volgde, 

steunde de Kamercommissie de 
betogers. Onder druk zegde 

mini ster Borst toe de zogenaam
de 's tandstill ', de bevriezing 
van all e plannen om ziekenhui
zen te sluiten of fu ncties af te 
bouwen, te verlengen. Unaniem 
was de Tweede Kamer in haar 
standpunt: 'Minder mag niet, 
meer wel. ' Het moet afgelopen 
zij n met de ontmanteling van de 
kle ine ziekenhu izen. 

Verrijking 
orthodontisten kan 
niet door de beugel 
Er moet onmiddellijk een diepgaand onderzoek 
komen naar de exorbitante winsten van ortho
dontisten. Dit eiste SP-kamerlid Kant van minister 
Borst. Onderzoek van Nova en het Utrechts 
Nieuwsblad wijst er keihard op dat vele ortho
dontisten jaarlijks honderdduizenden euro's winst 
maken. Door onjuiste informatie te geven over 
praktijkgrootte en kosten, waardoor tarieven te 
hoog worden vastgesteld. Door te werken met 
één orthodontist op meerdere praktijken. Door 
forse inkoopkortingen op beugels die niet door
gegeven worden aan patiënt en verzekeraars. 
Kant vindt het vreemd dat het CTG haar tarieven 
vast moet stellen op basis van informatie van de 
orthodontisten zelf. Het CTG zal op een of andere 
manier inzage moeten kunnen krijgen in de 
werkelijke kosten. Zij wil ook opheldering over 
de grote praktijken met acht tot tien behandel
centra en slechts enkele orthodontisten. Dat zou 
wel eens ten koste van de kwaliteit aan patiënten 
kunnen gaan. En als er inderdaad sprake is van 
fikse kortingen, moeten deze ten goede komen 
aan de zorg, en niet in de zakken van de specialis
ten verdwijnen. 

Handhaven inentverbod is 'achterlijk' 
Het inenten van varkens tegen 
mond- en klauwzeer blijft in 
Nederl and verboden. 'Volko
men achterlijk,' was het com
mentaar van Remi Poppe na het 
debat over het nieuwe MKZ
draaiboek. 'Het mini steri e gaat 
voortaan beter communiceren 
met de getroffen boeren. Dat is 
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mooi, maar om nou te zeggen 
dat er iets wezenlijks is veran
derd, nee.' De SP verzet zich 
nog steeds tegen de zogenaam
de preventi eve ruimingen, het 
op grote schaal afmaken van 
mogelijk gezonde dieren. 
Mini ster Brinkhorst en een 
meerderheid van de Tweede 

Kamer houden echter vast aan 
het officiële EU-beleid om niet 
te vaccineren. Poppe: 'Argen
tinië heeft wél gevaccineerd, en 
die voeren ' weer gewoon vlees 
uit naar Europa. Ik geloof er 
niks van dat de grenzen echt 
dicht gaan als Nederland haar 
varkens tegen MKZ zou in-
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enten. Bovendien is dat ook wat 
de internationale organisatie ter 
voorkoming van dierziekten 
(IOE) aanbeveelt. ' 



Euro schept meer 
verdeeldlleid dan 

eenheid tussen de 
EU-landen 

De euro is van ons allemaal 
geworden, de bijbehorende 
duivelse dilemma's ook. 
Moeten Nederlandse burgers 
nu sociale verslechteringen 
gaan eisen in EU-landen die 
door het ijs van het Stabili
teitspact dreigen te zakken? 
De visie van Jan Marijnissen. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Naar verwachting komt het 
Duitse begrotingstekort dit jaar 
uit op 2,7 procent. Dat ligt maar 
net onder de drie procent die als 
maximum is afgesproken in het 
Stabiliteitspact onder de invoe
ring van de euro. Alleen met 
maximale politieke druk als 
leider van de grootste euro
economie kon de Duitse bonds
kanselier Schröder onlangs een 
officiële berisping voorkomen. 
Wel moest hij plechtig beloven 
dat de begroting in 2004 weer 
helemaal in evenwicht is. Dat 
evenwicht in 2004 kan alleen 
worden bereikt met een forse 
economische groei, snijden in de 
overheidsuitgaven en belasting
verhogingen. Dat laatste is ech
ter niet te verwachten want de 
sociaal-democratische regering 
heeft net voor miljarden euro's 
de vennootschaps-en inkomsten 
belasting verlaagd. En wat als 
Duitsland dit jaar de magische 
3 procent overschrijdt? Volgens 
de regels van het stabiliteitspact 
moet het land dan een boete beta
len van maximaal 15 miljard 
euro. Direct effect: het begro
tingstekOJt gaat naar 3,5 procent. 
Natuurlijk zal Duitsland dit 
gigantische bedrag nooit ophoes
ten. En wat dan? Stuurt Duisen
berg of de Europese Commissie 
een strafexpeditie om de Duit-

sers weer in het gareel te krijgen? 
Gaat Europol de Duitse politie 
vragen de Duitse minister van 
Financiën op te pakken? Dit zijn 
geen symbolische vragen die bij 
een snel herstel van de Duitse 
economie nooit meer aan de orde 
zullen komen. Bijvoorbeeld: Ne
derland heeft zijn pensioenvoor
zieningen goed op orde met een 
spaarpot van meer dan I 00 pro
cent BBP (bruto binnenlands 
product, alles wat we in een jaar 
verdienen) bij de pensionfond
sen. De grootste landen die mee
doen aan de euro (Duitsland, 
Frankrijk en Italië) hebben nage
noeg niets opzij gezet en krijgen 
de komende decennia grote fi
nanciële problemen. Maar juist 
die grootste landen komen ook 
het gemakkelijkst onder het sta
biliteitspact uit. Kreeg Ierland 
vorigjaar nog wél een waarschu
wing (vanwege een oplopende 
inflatie), Duitsland ontspringt de 
dans omdat het als de grootste 
nettobetaler aan de EU meer 
invloed heeft dan het nietige 
Ierland. 

Europese landen komen 
door de euro steeds meer 
tegenover elkaar te staan 

De twijfel over de hardheid van 
het stabiliteitspact en de bij-

behorende boetes illustreren het 
centrale probleem van de euro. 
Europa is wel een monetaire 
unie maar geenszins een poli
tieke. Nog sterker: de politieke 
tegenstellingen tussen de lan
den van de Unie kunnen nu wel 
eens heel snel scherper worden. 
Op basis van het Stabiliteits
pact en ten behoeve van een 
stabielere euro zou Nederland 
nu moeten aandringen op in
grijpende bezuinigingen 111 

Duitsland. Maar Nederland 
heeft geen zeggenschap en 
hoort ook geen zeggenschap te 
krijgen over de binnenlandse 
politiek van ons buurland - zo 
min dat wij willen dat de Duit
sers bij ons komen zeggen hoe 
het moet. De nationale, demo
cratisch gekozen parlementen 
gaan daarover. Daarmee mani
festeert zich de geweldige -en 
toenemende - spanning tussen 
de (eisen van de) monetaire 
unie en de (afwezigheid van 
een) politieke unie. Het bewijst 
ook dat het Europese inte
gratieproces volstrekt van de 
verkeerde kant af verloopt. Een 
monetaire unie hoort de 
bekroning te zijn van een gaan
deweg gewilde en gevormde 
politieke unie van onderop. Nu 
is voor de omgekeerde weg 
gekozen, die weliswaar aan-
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trekkeiijk is voor multinationa
le ondernemingen en grote 
kapi- taalbezitters, maar die 
een democratische, politieke 
integratie juist belemmert. EU
landen zullen veeleer tegen-
over elkaar komen te staan dan 
naast elkaar. Hoe moeten alle 
Menschen Brüder werden, als 
Nederlandse burgers gaan 
eisen dat de werkloosheids-
uitkeringen in Duitsland om
laag gaan teneinde daar het 
begrotingstekort te verlagen en 
daarmee de eurokoers op te 
stuwen? Toen ons werd verteld 
dat de euro van ons allemaal 
zou worden, is niet verteld dat 
dit soort duivelse dilemma's 
óók 'van ons allemaal' zouden 

zijn. Met de komst van de euro I 
onder deze voorwaarden is een 
echte, gemeende Europese 

integratie waar alle burgers I 
baat bij hebben, verder weg 
geraakt. De onverantwoorde 
haast om hoe dan ook tot een 
monetaire unie te komen, kan 
een waar boemerangeffect op 
de in woord zo bepleite inte
gratie hebben. De (on)verant-
woordelijke politici, Wim Kok 
en Oerrit Zalm voorop, hebben 
heel wat uit te leggen, aan 
onze inwoners en de bewoners 
van onze Europese buurlan

den! • 
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'leest u zijn boeken maar' 

• 
voor aars lS 
Op de golven van de burgerlijke 
boosheid - we zijn rijker dan 
ooit, en toch loopt het gierend 
uit de klauwen in zieken- en 
verpleeghuizen, op scholen en 
in volksbuurten - vaart Pim 
Fortuyn nu juli speed mee. 
Ongekend is zijn aanhang in 
peilingen, en dat niet alleen: in 
zijn eentje zorgde hij voor een 
Rotterdamse Revolutie. Hij kan 
daar nu de baas gaan spelen, iets 
wat hij naar eigen zeggen al van 
kindsbeen af wilde (zie zijn 
autobiografie 'Babyboomers'). 
Fortuyn is hot, kiezers lopen 
met hem weg. Vraag is : waar 
naartoe? Zijn boeken geven het 
antwoord. 'De puinhopen van 
acht jaar Paars' is een beknopte 
samenvatting van wat hij aan 
gedachtegoed de afgelopen vijf
tien jaar ontwikkeld heeft. Wie, 
zoals ik, de moeite neemt om 
dat te lezen en te analyseren, 
constateert zonder twijfel dat de 
antwoorden van Fortuyn op de 
door Paars veroorzaakte proble
men pimpelpaars zijn. Laten we 
stoppen met het betitelen van 
Fortuyn als opportunist, popu-
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list en zo meer. Hij is dat wel
licht óók maar bovenal is hij 
pimpelpaars: ultra liberaal. Zijn 
oplossing voor de door een 
rechts kabinet veroorzaakte pro
blemen is: een nog rechtse poli
tiek. Dát is wat al zijn boeken en 
columns ons vertellen. De voor
malig marxist heeft al zijn ver
trouwen in linkse oplossingen 
verloren en kiest voor radicale 
en vaak rabiate rechtse maat
regelen. Dát is ook precies de 
spagaat van Pim: hij wil mee 
met het volk dat zich van Paars 
afwendt, maar hij moet ze lei
den naar een samenleving die 
nog paarser wordt. Bekijk zijn 
voorstellen op alle wezenlijke 
terreinen maar. De problemen in 
de zorg moeten worden aan
gepakt- maar Fortuyns medicijn 
is een opgelegde anorexia: geen 
cent erbij in de eerste twee jaar, 
schrijft hij in zijn 'Paarse puin
hopen' . De bureaucratie moet 
worden aangepakt en de mana
gers. Helemaal mee eens. Wij 
lieten al veel eerder becijferen 
dat je daarmee pakweg 200 
miljoen euro kunt bezuinigen. 

Da's veel geld - maar daarmee 
kunnen we de problemen zoals 
Fortuyn ze ook signaleert (bij 
zijn eigen vader die onvoldoen
de verzorgd wordt en daarom 
maar zijn behoefte in zijn luier 
moet doen- inderdaad: wat een 
paarse puinhoop in de zorg) niet 
oplossen. Om zijn vader en al 
die andere honderdduizenden 
van zorg afhankelijke burgers 
weer fatsoenlijk te helpen heb
ben we niet enkele honderd mil
joen maar enkele miljarden euro 
nodig. Zie daar het levensgrote 
gezondheidsgat van Pim, open 
en bloot. Zonder voldoende geld 
kómt er niet voldoende zorg. 
Daar hoef je geen professor voor 
te zijn om dat te begrijpen. 
Fortuyns antwoord: laat in alle 
sectoren van de zorg daarom het 
pmticulier initiatief en het onder
nemerschap ('het zuurdesem van 

de samenleving') toe. Waartoe 
dat leidt is ook eenvoudig te 
bekijken, bijvoorbeeld in Ameri
ka waar deze Fortuyniaanse 
droom al werkelijkheid is gewor
den: miljoenen onverzekerden 
die de particuliere premies niet 
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kunnen opbrengen en een volsla
gen overconsumptie van gezond
heidszorg door degenen die wél 
het geld hebben om zorgeloos 
rond te lopen op de zorgmarkt 
Ieder zijn eigen therapeut en 
zijn overvolle huisapotheek 
(zorg wel altijd de creditcard op 
zak te hebben - anders kom je 
het 'ondernemende' ziekenhuis 
niet in, Pim!) 
De overwerkte onderwijzers en 
docenten op scholen zullen er 
ook niet vrolijker van worden 
als ze Fortuyns remedie lezen: 
gewoon doorwerken, niet zeu
ren om extra geld - er komt niks 
bij, meneer! - en boetes voor de 
school als de leerkracht ziek 
wordt en het niet meer ziet zit
ten. De WAO is een probleem. 
Te weinig mensen komen aan de 
slag. Daar is iedereen het over 
eens. ledereen erkent ook dat 

Paars finaal gefaald heeft om de 
instroom te verkleinen en de uit
stroom te bevorderen. Maar wat 
is Fortuyns oplossing: mensen 
die ziek en arbeidsongeschikt 
zijn, toch botweg de toegang 
weigeren tot wat ooit het pronk-



stuk van de Nederlandse sociale 
zekerheid was. Kanker, aids, 
een noodlottig auto-ongeluk: 
helaas pindakaas, u komt er niet 
in. Voorstellen over verbetering 
van de werkomstandigheden, 
verlaging van de werkdruk 
(hoofdoorzaak van de grote 
WAO-instroom) of voorstellen 
om ondernemers te verplichten 
eindelijk eens mensen met een 
vlekje aan te nemen en gebruik 
te maken van hun vaak grote 
restcapaciteit in plaats van het 
gezonde personeel nog meer op 
te jagen - onderweg naar de 
WAO - je hoeft er bij Fortuyn 
niet om te komen. Teveel men
sen in de bijstand? Bijstand 
omlaag, kijk eens hoe snel ze 
ergens een baantje zullen vin
den. Laat al die alleenstaande 
moeders maar 'een dienstje ' als 
werkster nemen, of tuinen gaan 
onderhouden ('Je kunt niet aan 
een tuinman komen, meneer! '). 
En trouwens: waarom hebben 
ze kinderen als ze geen werk 
hebben - ze wisten toch dat de 
pil bestond? (zie Het Parool , 8 
september 200 I). 

aars 
De bakken van de sociale zeker
heid moeten worden leeg
geruimd, zegt Fortuyn. Hele
maal mee eens. Wie kan werken 
moet werken, een socialist kan 
daar geen enkel ethisch bezwaar 
tegen bedenken. Maar onder 
welke omstandigheden? Op
nieuw zie je dan het geweldige 
kleurversebi I tussen rood en 
pimpelpaars. Ik zeg: investeer 
in je personeel , maak ze betrok
ken , betaal ze naar behoren, 
zorg voor ze, geef ze prettige 
en veilige werkomstandig
heden, pers ze niet uit, verbruik 
ze niet, maar gebruik ze tot 
wederzijds voordeel. Fortuyn 
zegt: Schaf de bijstand af, schaf 
de WAO af, maak een week 
wachtdagen bij ziekte, breek de 
WW af. Dat móeten ze wel 
gaan werken . En schaf dan ook 
het minimumloon af, de alge
meen verbindendverklaring van 
CAO's - als het kan zelfs de 
hele collectieve arbeidsover
eenkomst en daarmee ook de 
vakbonden. Schaf de dienst
betrekking voor onbepaalde 
tijdaf - na vijf jaar iedereen op 

straat, tenzij hij of zij zijn baas 
voldoende weet te plezieren 
om nog eens - voor bepaalde 
tijd - te mogen blijven. Schaf 
de laatste restanten van ar
beidstijd- en arbeidsduur
bescherming af. Wie Fortuyns 
boeken leest zal het met mij 
eens moeten zijn dat het een 
beangstigend ijle jubelzang op 
het ultraliberalisme is en de 
volledig flexibele economie. 
Fortuyn schaft, als hij de baas 
wordt, de samenleving af. Hij 
houdt niet voor niets van 
mensen zoals de J8dc_eeuwse 
Overijsselse edelman Van der 
Capellen tot de Pol , die het land 
ook al als ' vereniging van indi
viduen ' zag. Het klinkt mooi 
maar in eenvoudig Nederlands 
is dat toch niet meer dan het 
gierige ' ieder voor zich'. Mar

garel Thatcher zal trots zijn op 
Rotterdamse Pim in zijn Palaz
zo di Pietro waar hij ook los 
van de andere - met name 
allochtone- individuën in zijn 
buurt leeft. 
Paars heeft een probleem, Paars 
îs een probleem. Daarover ver-

Spanning • 28 maart 2002 

schillen Fortuyn en ik niet van 
mening. Precies daarom is het te 
hopen dat wij samen de degens 
kunnen kruisen en kunnen 
debatteren over wat de voorkeur 
moet hebben als het om een 
koerswij ziging gaat. Wordt het 
paars in de vijfde versnelling, 
pimpelpaars - of is de eerste 
weg links, richting rood , een 
beter alternatief voor een 
samenleving in verwarring? Ik 
zie ernaar uit naar het debat. 
Wees gerust: ik schrik niet van 
Fortuyn, ik walg ook niet van 
hem. Ik zie hem als een op
ponent in de politieke arena 
tegen wie ik het graag wil op
nemen - om de kiezer meer 
keus te geven. Ik zal fair zijn, 
niet schimpen en schelden of 
wegkruipen - ik zal me nfet 
gedragen als een konijn in een 
stroperslichtbak-een beeld dat 
heel sterk opkwam op de avond 
van de 6dc maart 2002. Zonder 
onbescheiden te zijn: ik kan ' m 
wel aan . Maar daar mag Pim 
gerust anders over denken - we 
zien het wel in de ring. 

At your service! • 
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Kamertour 2002: volle zalen 
en pittige werkbezoeken 

Van 23 april tot en met 13 mei 
toert de SP door Nederl and. 
Elke dag wordt een provincie 
aangedaan door een vloot 
brandweerauto's en een aantal 
Kamerkandidaten, waaronder 
lij sttrekker Jan Marijnissen. 
Overdag leggen de kandidaten 
werkbezoeken af. 's Avonds is 
er een grote manifes tatie met 
onder andere muziek, een 
column van een bekende Ne
derl ander en een toespraak van 
Marijnissen. De plaatsen waar 
de manifestaties plaatsv inden 

Maak van 12 mei 
een heel bijzondere 
Dag van de Verpleging 
12 Mei is dit jaar uitgeroepen tot landelijke Dag 
van de Verpleging. Dat biedt ons de gelegenheid 
om massaal aandacht te vragen voor onze inzet 
voor een gezonde zorg-voor-iedereen. In het hele 
land willen we met een krant en met een leuke 
attentie aan verplegers en verzorgers én aan 
patiënten duidelij k maken hoe wij tegenover de 
zorg staan. We hebben heel wat om mee voor de 
dag te komen: de onvermoeibare inzet van onze 
Kamerfractie, de activiteiten van het comité Zorg 
voor Iedereen, een initiatief van de SP, en de voor
ste llen in ons verkiezingsprogramma die tot échte 
verbetering in de zorg leiden. Reserveer daarom 
12 mei alvast als dag om met heel veel mensen aan 
het werk te gaan, zodat de hele verpleging te 
weten komt waar wij staan. 
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zijn Groningen, Leeuwarden, 
Emmen, Hengelo, Nij megen, 
Utrecht, Almere, Haarlem, Rot
terdam, Vli ss ingen, Den Bosch 
en Heerlen. De exacte data zijn 

op dit moment nog niet bekend , 

ook wordt nog nagedacht over 
een speciaal programma in 
Amsterdam. 
De organi satie van de tour is in 
handen van het campagneteam. 
Contactpersoon ervoor is Piet 
de Ruiter. Van de afdelingen 
wordt verwacht dat ze met voor
stellen komen voor goede werk
bezoeken: waar gesprekken 
gevoerd kunnen worden waar 
de Kamerkandidaten écht wat 
aan hebben, die raakvlakken 
hebben met de landelij ke poli
tiek en die ook voor de medi a 
interessant zijn . Ook wordt van 
de afdelingen verwacht dat ze 
ervoor zorgen dat de afsluitende 
mani fes taties allemaal een volle 
zaal hebben. 
Suggesties voor werkbezoeken 
graag naar Piet de Ruiter, 
pdruiter@sp.nl of 
(010) 243 55 32. 

1 Mei: 
Rode Monumentendag 

4c ~r~~~ 
r oc~,t~&~t,1t 

'De eerste mei is een uit

gelezen dag om de 'oude 

socialisten' in het zonnetje 

te zetten. De PvdA heeft 

die mensen in de vergeet

hoek gezet. Wij halen ze er

uit en geven ze de waarde-

ring die ze verdienen voor 

hun rol in de opbouw van 

onze samenleving.' Zo legt John Kuijpers van het SP-Ouderenplatform 

de gedachte achter de Rode Monumentendag uit. 'Op 1 mei willen we 

in heel Nederland socialistische monumenten schoonmaken, opknap

pen en in de bloemen zetten. Daarbij gaan we ook vertellen waar de 

mensen achter de monumenten voor stonden, en leggen we uit dat wij 

dat nog steeds belangrijk vinden.' Afdelingen moeten dus snel gaan 

kijken welke monumenten zij in hun gebied hebben. En als die ontbre

ken? Kuijpers: 'Dan is er altijd wel een Troelstralaan te vinden of Dome

la Nieuwenhuisstraat. Organiseer dan iets bij het straatnaambordje. 

Veel oudere socialisten zullen dat bijzonder waarderen.' 

Bij de Tribune van april komt ook de nieuwe uitgave mee van Oude

renNu, de krant van het Ouderenplatform. Waarom is het belangrijk 

dat afdelingen veel kranten bestellen en uitdelen? Kuijpers: 'Er zijn drie 

miljoen ouderen in Nederland. Die mogen op 15 mei allemaal gaan 

stemmen. Ik ben al heel tevreden als er daarvan 1 miljoen op de SP 

stemmen. En daar zullen heel wat kranten voor uitgedeeld moeten 

worden.' 
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Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden 
Verschijnt 12 keer per jaar, vierde jaargang nummer 4, 2 mei 2002 

-

Meld je aan voor de 
Zomerschool 2002 
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De finale 
Feyenoord bereidt zich voor op een spet
terende finale van de UEFA-club. Op het 
hoofdkantoor heeft Jos Baghuis, die in 
onze drukkerij werkt, een kaartje kun
nen bemachtigen voor het spektakel in 
de Kuip op 8 mei. Ger Wouters ook, een 
van die vele Brabantse supporters van de 
club van Rotterdam-Zuid. Jan Marijnis
sen, is ook een geweldig trouwe aan
hanger maar heeft géén kaartje. Hij is 
die dag met zijn Tiendaagse Veldtocht 
in Groningen. Als compensatie zorgen 
we ervoor dat Jan alle goals (hopelijk 
van Van Hooijdonk c.s.) meteen kan zien. 
Dan onderbr.eken we zijn spreekbeurt in 
het Groningse Tehuis gewoon even. 
Campagnetijd maakt mensen creatief! 

Wij zijn ook bezig met onze voorberei
ding op de finale. Op 15 mei moeten wij 
pieken en scoren. In het hele land zijn 
ónze supporters aan de slag om ons 
daarbij te steunen. Duizenden medewer
kers, in kleine dorpen en grote steden, 
lopen nu dag aan dag de deuren langs 
om mensen op te roepen om op 15 mei 
vóór de SP te stemmen. We hebben méér 
campagnemateriaal dan ooit en het gaat 
in razend tempo de deur uit. leder 
onderzoeksbureau voorspelt winst voor 
ons. De belangrijkste internet-stemwijzer 
waar honderdduizenden mensen aan
kloppen voor advies, raadt 11 procent 
van haar bezoekers aan om SP te stem
men. We gaan nu heel snel naar de 
29.000 leden toe. Veel nieuwe leden 
steken al hun handen uit de mouwen 
in de campagne, een perfecte manier 
om kennis te maken met onze partij. 
Het loopt storm bij www.sp.nl, voor 
steeds meer mensen de makkelijkste 
ingang tot onze partij. Om de topdrukte 
van de laatste weken aan te kunnen 
hebben we de verwerkingscapaciteit 
spectaculair uitgebreid. 
Het worden de spannendste verkiezin
gen van de laatste tien jaar, dat staat nu 
al vast. Alles is mogelijk op 15 mei. 
Ik wens je een geweldige finale toe en 
een daverend verkiezingsfeest, in je 
eigen woonplaats of, met de top van 
onze kandidatenlijst, in De Melkweg 
in Amsterdam. 

Tiny Kox is algemeen secretaris van de SP 

Kamerleden en andere SP' ers schrijven regelmatig interessan
te opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in 
elke uitgave een overzicht van de recente opinies. De artike
len zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.ni/tegenstl 
theorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij 
Jolanda Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. Noem dan 
wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 

Campagnetour 

• 7 mei Vlissingen 
• 8 mei Groningen 
• 9 mei Amersfoort 
• 10 mei Eindhoven 
• 13 mei Rotterdam 

Dag van de Verpleging 
12 mei 

Tweede Kamerverkiezingen 
Feest in Amsterdam 
15 mei 

Partijraad 
15 juni, Amersfoort 

Solidairbijeenkomst 
22 juni, Utrecht 

Zomerschool 
8, 9, 1 0 en 11 augustus 
Apeldoorn 
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Laat het collectieve voorzieningen blijven (heten) 
Nico Schouten in Particulier initiatief en publiek 
belang -Beschouwingen over de aard en toekomst 
van de Nederlandse non-profitsector van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2002 
Een uitgebreid pleidooi voor een sterke 
collectieve sector, die ook gewoon 
zo heet. Mi@ii 

Nederlandse sancties tegen Sharon 
Harry van Bommel in Trouw van 28 maart 
De Nederlandse rol bij de totstandkoming van vrede 
in het Midden Oosten moet niet worden overschat. 
Maar toch kan ons land lsrael wel degelijk op een 
aantal manier stimuleren om over echte 
oplossingen te gaan praten . 

Maak einde aan privileges van bijzonder onderwijs 
Jan Marijnissen 
Ons onderwijsysteem is- nu we de verzuiling 
voorbij zijn -toe aan een grondige modernisering. 
We moeten toe naar algemeen, openbaar 
onderwijs waar iedereen iedereen •••11111 

llm!Jilltp] ontmoet. 

Bezettingspolitiek Israël is verantwoordelijk voor 
bloedig verzet 
Remi Poppe, toespraak op de .demonstratie van 
13 april in Amsterdam 
Het Israelische leger vernietigt niet de infra
structuur van het terrorisme, maar de economische 
en sociale infrastructuur en vooral ook de 
menselijke infrastructuur van de Palestijnse 
samenleving. Israël zelf is daardoor 
verantwoordelijk voor de verharding 
van het verzet. 

De val van Paars 2 geanalyseerd 
Analyse van Jan Marijnissen 
'Het besluit van minister-president Kok om af te 
treden is de enig juiste beslissing die genomen kon 
worden. Het is nu aan het parlement om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen en een afrondende 
parlementaire enquête te organiseren.' MM1Qif!i 
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Opnieuw bezetting tegen 
doorkruisen asielzoekersopvang 

Alleen economische vluchtelin
gen uit Brasschaats. v.p. en Ook 
witte wijken hebben recht op 
asielzoekers luidden de inspire
rende teksten die met een 
projector op Villa Wulvenhorst 
werden afgebeeld. De Wulven
horst, een voormalig verpleeg
huis gelegen in een Hilver
sumse villawijk, staat op , de 
nominatie om in gebruik 
genomen te worden als AVO 
(aanvullende opvang) voor 78 

asielzoekers. Een aantal rijke 
buurtbewoners besloot hierop -
geïnspireerd door het voorbeeld 
van de Steffenberg in Vught -
om het pand aan te kopen. Dit 
was voor 25 SP' ers onder aan
voering van Driek van Vught 
aanleiding om op 13 april zater
dagavond laat over te gaan tot ~ g 
een bezettingsactie. Want dat een 
kleine groep mensen met hun 
portemonnee de democratische 
besluitvorming in de gemeente 
kan doorkruisen, is voor de SP 
onverteerbaar. En dus herhaalde 
de geschiedenis zich, want ook 
in Vught bezetten SP' ers eind 
1998 het gebouw. Er volgde een 
gesprek met de Hilversumse 
burgermeester Bakker, die toe
zegde dat zijn gemeente alles 

Weert bundelt krachten 
voor behoud groengebied 
St. Theunis is de naam van een 
groengebied in Weert, waarvan 
volkstuinders, (sport)vereni
gingen en natuurorganisaties 
gebruik maken. Maar nu dreigt 
St. Theunis opgeofferd te wor
den aan een 'multi-functioneel 
sportcentrum'. Op initiatief van 
de SP bundelden de verenigin
gen en een aantal omwonenden 
de krachten en richtten ze het 
'Platform Behoud St. Theunis' 
op. Paul Lempens van de SP in 
Weert: 'De gemeente zegt dat 
het 'Plan Gordijn', zoals het 
project genoemd wordt, nog 
slechts uit ideeën bestaat. Maar 
dat is geen reden om niet nu al 
in actie te komen. Ik zei dan 
ook: Nou, dan zijn wij toch goed 

bezig om jullie op andere ideeën 
te brengen? Inmiddels kreeg 
staatssecretaris Verstand bij 
haar bezoek aan Weert een rap
port aangeboden en beraadt het 
Platform zich over volgende ac
ties. De SP, sinds anderhalve 
maand nieuw in de gemeente
raad, is de enige partij die zich 
laat horen in de kwestie 
St. Theunis. Lempens: 'Het valt 
me nu al op dat de andere par
tijen in de raad geen enkele voe
ling hebben met wat er onder de 
bevolking leeft. Ze luisteren al
leen naar de initiatiefnemers 
van het plan en nemen niet de 
moeite om verder te kijken.' 
Info: Paul Lempens 
(0495) 54 49 77 

zal doen om ingebruikname van 
de Wulvenhorst als AVO moge
lijk te maken. Waarmee de 

bezettingsactie geslaagd was. 
Om half twee 's nachts gaven de 
SP' ers de bezetting op. 

Van het chloorfront 
veel nieuws 

De actievoer
ders bekijken 
de film op de 
muurvan de 

schouwburg 

'Iedereen wil van de chloor
transporten af. Nu Akzo nog,' 
concludeert Vincent Mulder van 
het comité Rood Sein voor de 
Chloortrein, dat op uiteenlopen
de manieren actie voert tegen de 
chloortrein. Op 11 april organi
seerde het Comité in Hengelo 
een manifestatie met muziek en 
bijdragen door onder meer Remi 
Poppe en Marc Koene van 
Natuur en Milieu. Daarnaast 
werden met een grote beamer 
fragmenten van angstaanjagen
de treinongevallen op de buiten-
muur van de schouwburg 

vertoond. Een en ander gebeurde naar aanleiding 
van het op handen zijnde compromis tussen 
chloorproducent Akzo en het ministerie van 
VROM. Minister Pronk liet al eerder weten de 
chloortransporten aan banden te willen leggen. 
Waarop Akzo met sluiting van de driehonderd 
werknemers tellende chloorfabriek dreigde. Mul
der: 'Dat is eigenlijk een soort chantage. Akzo 
probeert garen te spinnen bij de maatschappelijke 
onrust. Maar er zijn volwaardige alternatieven 
voor chloorproductie, dus de werkgelegenheid 
kan gegarandeerd blijven. Akzo moet gewoon 
investeren in die fabriek.' Volgens Mulder zit er 
zeker schot in de strijd tegen de chloortransporten. 
'Anderhalf jaar geleden waren de SP en milieu
groeperingen de enige die zich druk maakten. 
Sindsdien zijn ook provinciebesturen, gemeenten 
langs de chloorlijn en zelfs de minister 'om'. Wat ik 
heel belangrijk vind, is dat we nu ook de sympathie 
hebben van de vakbonden en de Akw-onder
nemingsraad. Dat vind ik een echte overwinning.' 
Info: Vincent Mulder (074) 242 19 97 
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Kleurplaten voor 
speelruimte 

De SP-brand-

weerwagen 

hielp de aan

dacht vestigen 

op de kleur

platenactie 

'Hier en daar een wipkip en dat 
was het,' zegt Riek van Haas
tregt van de SP in Voorhout. 
Vorig jaar stelde Agnes Kant in 
haar initiatief voor een wet Bui
tenspeelruimte een norm van 
drie procent per hectare voor, 
maar in Voorhout wordt dat bij 
lange na niet gehaald. 'Buur

gemeente Sassenheim is ongeveer even groot, 
maar daar heb je drie grote speeltuinen. Bij ons is 
er niet één fatsoenlijke,' aldus Van Haastregt die 
een kleurplatenactie startte. Voorhoutse kinderen 
krijgen een kleurplaat en als ze die inleveren een 
stuk snoep. De bedoeling is dat alle kleurplaten 
aan de gemeente aangeboden worden. Een week 
lang ging Riek van Haastregt met een collega 
SP' er langs alle basisscholen. Een SP-brandweer
wagen hielp de aandacht te trekken. 'De reacties 
van kinderen, ouders en zelfs ouderen waren erg 
enthousiast. Ook de gemeente reageerde positief. 
Ik wil de actie helemaal tot het einde blijven voe
ren . Dat is dus tot het moment dat die kleurige, 
uitdagende en veilige speeltuin compleet met 
toiletgebouwtje er is.' 
Info: Riek van Haastregt: (0252) 22 39 82 

Fractie-column zorgt . 
voor pr1ma pers 
Als het knalt in de Zwolse raad, 
dan komt de SP met de 'Stem 
SP', een kritische en scherpe 
column over een specifiek ac
tueel onderwerp. 'Stem SP' is 
volgens de aanhef 'een blad 
voor sympathisanten en criti
casters van binnen en buiten de 
SP' en wordt per fax, post en 
e-mail verzonden aan de media 
en (zoveel mogelijk) aan be
trokkenen bij het betreffende 
onderwerp. Zo ging de eerste 
editie over het stadion van 
FC Zwolle en volgden stukken 
over wijkgericht werken en 

geldverspilling door het nieu
we college. De 'Stem SP' is een 
initiatief van Düzgün Yildirim, 
die tevens tekent voor de eind
redactie. Volgens fractievoor
zitter Margriet Twisterling 
haalt de SP dankzij 'De Stem' 
dikke koppen in de krant. Zeker 
als het gekoppeld kan worden 
aan een actie: met een digitale 
camera erbij kan dan dezelfde 
dag nog een verhaal met foto 
naar de pers. Die bleek regel
matig zeer geïnteresseerd. 
Info: Margriet Twisterling: 
(038) 421 03 09 

Zelfverheerl ijking 
overgeplakt 
Î 

wat de gemeente daar 
mee wilde zeggen en de 
SP ook niet. Dus kwam 
de partij in actie. De 
'raadselachtige' affiches 
werden overgeplakt met 

Als het gaat om communicatie 
met de burger scoort het ge
meentebestuur van Zwolle 
schrikbarend slecht. En dus 
kwam het nieuwe college op 
een lumineus idee. Voor 20.000 
euro werd een campagne opge
start 'om de burger te informe
ren'. Onderdeel daarvan waren 
gigantische posters (vier keer 
A-O!)met daarop de collegele
den achter een winkelwagentje. 
Geplakt werden ze nota bene 
op de verkiezingsborden, en 
dan ook nog vreselijk slordig. 
Geen enkele Zwollenaar snapte 

de tekst: Het college win

kelt. U betaalt de rekening. 
SP'er Margriet Twisterling: 
'Als je de communicatie wil 
verbeteren, begin dan bijvoor
beeld eens met het beantwoor
den van brieven. Je gaat jezelf 
toch niet verheerlijken met 
zulke belachelijke affiches die 
niemand snapt? Er wordt on
eigenlijk gebruik gemaakt van 
verkiezingsborden en een hoop 
geld weggegooid. Vandaar onze 
actie.' De Zwollenaren konden 
hem waarderen. 
Info: Margriet Twisterling: 
(038) 42 10 309 

Harry Voss 

onthult het 
naambordje 

Harry's Plas 
In een grijs verleden overhandigde 
prins Bemard hem al eens de Inter
national Award Conservation Merit 
voor zijn 'blijvend natuurbescher
rningswerk'. Nu heeft de gemeente 
Apeldoorn SP-rnilieuspeurder Harry 
Voss geëerd door een vijver naar hem 
te noemen: paddenpoel 'Harry's Plas' 
in het Woudhuis te Apeldoorn. Voss 
(50) zet zich zowat zijn hele leven al 

in voor de flora en fauna in ons land en werkt sinds 
drieënhalf jaar full-time bij de SP. Daar organi-s 
seerde hij talloze acties en campagnes: rond de 
Waddenzee, de Biesbosch, de chloortrein en de 
beruchte Stort van Troost. Ook is hij voortdurend 
op pad om amfibieën te beschermen en speelde hij 
een hoofdrol in het afschaffen van de drijfjacht op 
wilde zwijnen. In het Woudhuis maakte Voss zich 
ooit hard voor uitbreiding van poeltjes voor kam
salamanders, zodat deze dieren niet van één plas 
afhankelijk zijn . Op 17 april zette de gemeente 
Apeldoorn Voss in het bijzijn van een aantal oude 
en jonge mede-activisten in het zonnetje. 'Het was 
een grote verrassing en ik vind het geweldig,' zegt 
Harry Voss. 'Meestal ben je al dood als een 
gemeente een straat of plein naar je noemt. Ik vind 
dit ook veel leuker dan bijvoorbeeld een konink
lijke onderscheiding of zoiets . Want dat is toch 
meer voor nettere burgers dan ik. ' 
Info: Harry Voss (055) 534 45 50 
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SP steunt kort geding 
wapenembargo Israël 
De SP steunt het initiatief van 
een groot aantal Nederlandse 
vredes- en ontwikkelingsorga
nisaties om met een kort geding 
een wapenembargo tegen Israël 
te bewerkstelligen bij de Neder
landse regering. In totaal heb
ben 22 organisaties op 24 april 
het ministerie van Economische 
Zaken gemaand de wapenhan
del met Israël te stoppen. Als de 
regering daar niet op ingaat, 
volgt een kort geding bij de 
Rechtbank in Den Haag. De SP 
meent, samen met de andere 
deelnemende organisaties, dat 
de tijd rijp is om Israël te onder-

werpen aan een wapenembargo 
vanwege de verregaande men
senrechtenschendingen in de 
Palestijnse gebieden. Volgens 
diverse internationale organen, 
waaronder de Commissie voor 
de Mensenrechten van de Ver
enigde Naties, heeft het Israë
lische leger zich schuldig 
gemaakt aan het stelselmatig 
doden van Palestijnse mannen, 
vrouwen en kinderen, standrech
telijke executies zonder enige 
vorm van proces, willekeurige 
gevangenneming, collectieve 
bestraffing van Palestijnse bur
gers, marteling van Palestijnen 

JSF, een vliegtuig met 
een staartje ... 
Op dinsdag 23 april staakten de 
stemmen (74-74) in de Tweede
Kamer over de Nederlandse 
deelname aan ontwikkeling van 
de JSF, .de vervanger van de 
F-16 straaljagers. Donderdag 25 
april werd hierover opnieuw 
gestemd, met hetzelfde resul
taat. Het staat het kabinet nu vrij 
om het contract met de industrie 
en de Amerikanen te tekenen. 
Wel komt het ministerie van 
Defensie daarmee in geldpro
blemen, omdat de Tweede
Kamer tegelijkertijd de voor
financiering van die ontwikke
ling blokkeerde door tegen een 
deel van de begroting van dat 
departement te stemmen. Harry 
van Bommel heeft nog een laat
ste poging ondernomen om de 
stemming beslissend te beïn
vloeden: het PvdA-Kamerlid 
Apostolu was namelijk op reis 
in Japan en dat scheelde precies 

die ene stem die nodig was om 
de motie van D66 tegen deelna
me aan de JSF aan te nemen. 
Van Bommel boodApostol u een 
nieuw vliegticket aan om met 
spoed naar Nederland terug te 
komen, een aanbod waar de 
PvdA'er niet op inging. Toch is 
het ook maar de vraag wat het 
aannemen van de D66-motie 
betekend zou hebben. Krista 
van Velzen, fractiemedewerker 
defensie en kandidaat kamerlid 
voor de SP: 'Eigenlijk zegt die 
motie alleen dat we niet mee
doen met de ontwikkeling op 

dit moment en onder de huidige 
voorwaarden. Ze sluit niet uit 
dat we even later alsnog instap
pen. Sterker nog, de SP en 
GroenLinks hadden een motie 
ingediend om definitief af te 
zien van deelname aan de JSF, 
en daar stemde de PvdA 
gewoon tegen'. 

bij ondervraging, aanvallen op 
ziekenhuizen en zieke personen. 
De SP ziet het kort geding als 
een aanvulling op haar parle-

mentaireinspanningen om een 
wapenembargo tegen Israël te 
bereiken. 

Kamermeerderheid tegen 
gasboringen Biesbosch 
Een meerderheid van de Twee
de Kamer zou bij het debat over 
de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening een SP-motie tegen 
mijnbouwactiviteiten in de 
Biesbosch steunen. Maar door 
de val van het kabinet is die 
stemming uitgesteld tot na de 
verkiezingen. De motie legt 
expliciet in de Planologische 
Kernbeslissing vast dat mijn
bouwactiviteiten in en onder de 
Biesbosch verboden zijn. De 
Nederlandse Aardolie Maat
schappij NAM beschikt over 
een concessie voor het gebied 
Andel 11, waartoe een deel van 
de Biesbosch behoort. Dit bete-

kent niet dat er ook daadwerke
lijk geboord mag worden, daar
voor zijn ook nog een aantal 
andere (milieu)vergunningen 
nodig. Als de motie wordt 
aangenomen zullen deze ver
gunningen niet meer verleend 
kunnen worden. De motie van 
Remi Poppe is mede onder
tekend door PvdA, D66, CDA 
en GroenLinks en kan daarmee 
rekenen op een ruime meerder
heid, althans in de huidige 
samenstelling. Al is Remi 
straks uit de Kamer, zijn naam 
zal dus in ieder geval nog even 
blijven rondzoemen op het 
Binnenhof. 

Nederland verbiedt 
biopiraterij 
Verbeteringen die de Tweede 
Kamer heeft aangebracht in de 
nieuwe Rijksoctrooiwet maken 
het waarschijnlijk dat Neder
land in conflict komt met de 
Europese Unie. De wet regelt 
op welke uitvindingen of ont
dekkingen patent kan worden 
aangevraagd. Op voorstel van 
Poppe (SP) en Wittenveen
Hevinga (PvdA) zijn patenten 
op dieren en planten en op 
al bekende werkingen van 
natuurlijke stoffen onmogelijk 
gemaakt. Terwijl het nou juist 
de bedoeling van de nieuwe wet 
was, dat die wél gepatenteerd 
konden worden. Poppe: 'De 
Europese Commissie heeft een 
richtlijn aangenomen waarin 

dat allemaal wordt geregeld, en 
die in de Nederlandse wet ver
werkt zou moeten worden. 
Maar wij zijn daar tegen, van
óaar de amendementen die de 
wet flink afzwakken.' Het ver
bod op 'biopiraterij' dat Poppe 
nu in de wet heeft gekregen 
betekent vooral dat multi
nationals geen patent kunnen 
krijgen op bijvoorbeeld genees
krachtige planten uit het regen
woud om daar vervolgens de 
lokale indianen voor te laten 
betalen. Nu de wet de Europese 
richtlijn eigenlijk omzeilt, zal 
Nederland waarschijnlijk door 
de EU op de vingers worden 
getikt. Poppe: 'Laat maar 
komen!' 
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SP presenteert manifest Van apart naar samen 

Al jarenlang vraagt de SP aan
dacht voor problemen die voort
vloeien uit het achterwege 
blijven van integratie van nieu
we landgenoten. In de brochure 
'Gastarbeid en Kapitaal' die in 
1983 gepubliceerd werd, con
stateerde de partij dat het met 
die integratie spaak aan het 
lopen was. Een belangrijke oor
zaak daarvan was de vlees
noch-vis-situatie waarin veel 
toenmalige gastarbeiders zaten. 
Velen van hen gaven aan terug 
te willen keren naar hun geboor
teland, iets wat door de overheid 
gretig als excuus gebruikt werd 
om zich niet met hen te be
moeien. De praktijk was echter 
ook toen al, dat van terugkeer 
naar het moederland nauwelijks 
iets terechtkwam - maar van 
integratie in het nieuwe vader-

6 

Met de publicatie van het manifest 
'Van apart naar samen' wil de SP een 
nieuwe bijdrage leveren aan het vlot 
trekken van het op veel plaatsen 
vastlopende integratieproces. Het 
'Deltaplan voor de integratie', dat op 
20 april gepresenteerd werd door 
Jan Marijnissen, Ali Lazrak en Agnes 
Kant aan een groot aantal vertegen
woordigers van de allochtone 
gemeenschap in Nederland, bevat 
twintig concrete voorstellen over hoe 
het -anders en vooral béter kan. 
Integratie moet, maar kán ook- als 
de politieke en maatschappelijke 
wil er maar voor is. 

land evenmin. De SP signaleer
de deze ontwikkeling, sprak 
haar zorg erover uit, en kwam 
met voorstellen. Bijvoorbeeld 
om gastarbeiders die in Neder-

land willen blijven de Neder
landse taal te laten leren en ken
nis te laten nemen van de zeden 
en gewoonten in ons land. Een 
inburgeringscursus 'avant la let-
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tre ' dus. Bovendien pleitte de 
partij voor een beleid dat gast
arbeiders zou ondersteunen in
dien zij wilden terugkeren naar 
het land van herkomst. Ze zou-



den dan een basisbedrag plus de 
hier betaalde sociale premies 
moeten ontvangen, om weer een 
menswaardig bestaan te kunnen 
opbouwen. Voor buitenlanders 
die zich hier blijvend vestigden, 
stelde de SP een spreidings
beleid voor dat concentratie in 
bepaalde wijken van steden 
moest tegengaan en de kansen 
op integratie zo groot mogelijk 
zou maken. 

'Spreiding betekent 
niet het ontnemen van 
rechten, maar juist het 

opkomen voor 
de belangen van de 

betrokkenen' 
In 1983 was de rest van de 
politiek nog niet toe aan een 
integratiebeleid. Alleen al het 
gebruiken van de woorden gast
arbeiders en problemen in één 
zin, was bij sommige politici 
taboe. Met name de andere link
se partijen vonden in de nota 
een aanleiding om de SP scherp 
te verketteren, waarbij zelfs 
beschuldigingen van racisme 

niet geschuwd werden. Negen
tien jaar later liggen de zaken 
heel anders. In zijn tv-pro
gramma 'Slot Rottenberg ' zei 
oud-PvdA-voorzitter Felix Rot
tenberg over het integratie
vraagstuk: 'Alle linkse partijen, 
en ik ook, we zaten fout en de 
SP had gelijk.' NRC-colurnniste 
Margo Trappenburg schreef, 
onder de titel 'Het gelijk van 
Marijnissen' dat de SP al lang 
begreep dat spreiding en inte
gratie eigenlijk echte linkse 
thema's zijn en niet iets waar 
rechts mee aan de haal mag 
gaan. Hoogleraar Veenman, 
verbonden aan het Instituut 
voor Sociologisch Economisch 
onderzoek van de Erasmus
universiteit concludeerde in 
april op basis van een uitgebrei
de studie naar muticultureel 
Nederland dat spreiding van 
allochtonen gewenst is. In Bin
nenlands Bestuur van 19 april 
lichtte hij toe: 'Tot op heden 
werden pogingen tot spreiding 
afgedaan als een vorm van 
discrimi natie. Ik zie niet in 

waarom je iets watje doet in het 
belang van de mensen zélf moet 
bestempelen als discriminatie. 
We moeten het niet langer zien 
als het ontnemen van rechten, 
maar als het opkomen voor de 
belangen van de betrokken 
groepen.' Hij kon de tekst zo 
van de SP overgenomen heb
ben. 

De feiten wijzen op een 
tweedeling tussen 

autochtone en groepen 
allochtone Nederlanders 

In 'Van apart naar samen' con
stateert de SP dat veel alloch
tonen op een of andere manier 
een plaats in de Nederlandse 
samenleving hebben gevonden. 
Dat hebben zij dan overigens 
wel vooral aan hun eigen in
spanningen te danken. Aan de 
andere kant blijken echter ook 
grote groepen immigranten tus
sen de wal en het schip te 
vallen. Hun deelname aan de 
samenleving blijft structureel 
achter en hun kansen op inte
gratie worden steeds kleiner. 
De gevolgen daarvan zijn 
fnuikend: toenemende 'apart
heid' , uitmondend in witte en 
zwarte scholen in witte en 
zwartewijken, en met uiteinde
lijkresultaat een oververtegen
woordiging van allochtonen 
inarmoede-, werkloosheids- en 
criminaliteitsstatistieken. Het 
manifest somt een aantal pijn
lijke feiten op om de tweedeling 
tussen autochtonen en grote 
groepen allochtonen te schet
sen. Volgens het Sociaal Cultu
reel Planbureau bevindt een 
half miljoen immigranten zich 
in een achterstandspositie. 
Veertig procent van de alloch
tonen-gezinnen leeft op of 
onder de armoedegrens. De 
werkloosheid onder alloch
tonen is drie keer zo hoog als 
onder autochtonen. In de vier 
grote steden van ons land woont 
42 procent van de totale min
derhedenbevolking. Van de 23 
postcodegebieden in Nederland 
waar allochtonen in de meerder
heid zijn, bevinden zich er 22 in 
de vier grootste steden. 
De cijfers bewijzen dat er van 
integratie weinig terecht is 
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gekomen, ondanks de miljarden 
die er de afgelopen jaren in 
geïnvesteerd zijn. 'Van apart 
naar samen' betoogt dat de ver
klaring hiervoor niet alleen 
schuilt in een inadequaat over
heidsbeleid. Ook de geringe 
belangstelling van migranten 
voor de Nederlandse cultuur en 
samenleving is er debet aan. Die 
terughoudendheid wordt vooral 
veroorzaakt door de gedachte 
ooit terug te keren naar het land 
van herkomst, die nog steeds 
leeft. Daarnaast speelt ook de 
beïnvloeding vanuit landen van 
herkomst een negatieve rol, bij
voorbeeld bij de financiering 
van islamitische scholen. 

Integreren kan. Als de 
omstandigheden het maar 
stimuleren in plaats van 

belemmeren 
Integratie moet plaatsvinden op 
straat, op het voetbalveld, bij de 
bakker en op het schoolplein. 
Door de segregatie die zich 
steeds nadrukkelijker manifes
teert, vinden spontane ontmoe
tingen tussen oude en nieuwe 
Nederlanders echter steeds min
der plaats. Daardoor wordt een 
fundament gelegd voor twee 
gescheiden samenlevingen. Die 
ontwikkeling móet doorbroken 
worden, en wel door de omstan
digheden te scheppen die 
bevorderen dat mensen met ver
schillende achtergronden met 
elkaar in contact komen. Dat 
integratie geen illusie is, maar 
een reële mogelijkheid, blijkt 
wel uit het grote aantal goed 
geïntegreerde immigranten. Zij 
bewijzen bovendien hoe waar
devol hun inbreng voor onze 
samenleving is. De discussie 
moet dus niet gaan over 
de vraag: hoe komen we van de 
migranten af, maar over de 
vraag: hoe veranderen we 
de omstandigheden zo, dat ze 
de integratie bevorderen in 
plaats van belemmeren. 
Het manifest 'Van apart naar 
samen' geeft de aanzet voor een 
antwoord. Doel ervan is in eer
ste instantie het aangaan van de 
discussie met personen en orga
nisaties die zich bezighouden 
met het integratievraagstuk. Op 
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basis van alle reacties wordt de 
definitieve tekst van het mani
fest vastgesteld, waarvoor 
vervolgens nadrukkelijk om 
ondersteuning gevraagd zal 
worden - zodat de voostellen 
uiteindelijk ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het nieuwe 'Deltaplan voor een 
geïntegreerde samenleving' 
bestaat uit vijf hoofdlijnen. 

1. Samen de werkelijkheid 
onder ogen zien 
Het integratiebeleid heeft de 
afgelopen twintig jaar vele mil
jarden opgeslorpt, maar onvol
doende resultaat geboekt. Het 
wordt tijd om dat te erkennen. 
Bovendien wordt het tijd om het 
mislukken van de integratie uit 
de taboesfeer te halen. Niet 
alleen de vroegere en huidige 
beleidsmakers en beleidsuit
voerders, maar ook maatschap
pelijke organisaties waaronder 
die van allochtone Nederlan
ders, moeten dat in alle open
heid onder ogen zien. Alleen 
door fouten uit het verleden 
te erkennen, kan beter beleid 
worden geformuleerd, dat uit
eindelijk moet leiden tot een 
geïntegreerde maatschappij, 
waarin iedereen een eerlijke 
kans heeft om gelukkig te wor
den. 

2. Samen kiezen 
Migranten moeten kiezen waar 
zij hun toekomst willen opbou
wen. Dat is vooral ook van 
belang voor hun kinderen. De 
overheid en de samenleving 
moeten op hun beurt een eer
lijke en menswaardige keus 
mogelijk maken. Wie kiest om 
hier te blijven, moet daar ook 
snel de resultaten van zien. Bij
voorbeeld doordat de procedure 
voor het verkrijgen van het 
staatsburgerschap wordt ver
sneld. 
Het manifest betoogt verder dat 
een keuze voor Nederland ook 
sneller dan nu het geval is tot 
kiesrecht moet leiden. Boven
dien zouden migranten zelf 
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Van apart naar samen 

moeten kunnen aangeven of zij 
nog als een lid van een minder
heidsgroep geregistreerd wen
sen te blijven. 
Kiezen kan ook betekenen dat 
een migrant kiest voor terugkeer 
naar het moederland. Zowel 
Nederland als het moederland 
moeten dat mogelijk maken. 

3. Samen scholen 
Onderwijs speelt een cruciale 
rol in de ontwikkeling van kin
deren en jongeren en is daarmee 
een hoeksteen van een geïnte
greerde samenleving. Daarom 
moeten we zo snel mogelijk ko
men tot integratie in het onder
wijs. Om dit te bewerkstelligen 
zouden alle betrokken partijen 
moeten meewerken aan een 
actief scholierenspreidingsbeleid 
en daarvoor de benodigde finan
ciële en organisatorische onder
steuning moeten krijgen. De 
opstellers van het manifest wij
zen erop dat het recht op leerlin
genvervoer al bestaat. Het is 
nog slechts een kwestie van het 
adequaat inzetten van dat ver
voer zodat een betere 'menging' 
van schoolpopulaties kan ont
staan. 
Omdat het integratieproces zo 
vroeg mogelijk moet beginnen, 
dient het gebruik van- gemeng
de - peuterspeelzalen sterk 
gestimuleerd te worden. 

4. Samen wonen 
Voor een geïntegreerde samen
leving zijn ook geïntegreerde 
wijken, buurten en straten nodig. 
De segregatietendensen, die 
vooral in de vier grootste steden, 
maar ook in kleinere steden 
zichtbaar zijn, moeten doelbe
wust worden gekeerd. Zo moet 
het 'slot' op de witte wijken wor
den opengebroken. Dat kan door 
het woningbouwbeleid en het 
huursubsidiebeleid te wijzigen. 
De landelijke overheid kan hier
in een rol spelen door subsidies 
te verstrekken. Ook aan 'zwarte' 
wijken valt veel te verbeteren, 

. zodat ze weer aantrekkelijk wor
den voor andere bewoners. 

5. Samen leven 
Inburgeringscursussen moeten 
verplicht zijn, en tot resultaten 
leiden. Werk is essentieel voor 
een geïntegreerde samenleving. 
De werkgelegenheid van al
lochtonen dient dan ook met 
kracht bevorderd te worden. 
Een belangrijke verbetering van 
de arbeidsmarktpositie van al
lochtonen is te bereiken door 
gesubsidieerde banen om te 
zetten in fatsoenlijk betaalde 
banen. 
Ook van religieuze instellingen 
mag worden verwacht dat zij in
tegratie bevorderen. In ieder ge
val moet worden voorkomen 
dat religieuze leiders de brood
nodige integratie belemmeren. 

concrete voorstellen 

Deze vijf hoofdlijnen vormen 
de leidraad van het manifest en 
worden uitgewerkt in twintig 
concrete voorstellen. 

1 Om vast te stellen wat er al
lemaal is misgegaan met het in
tegratiebeleid en waarom, moet 
er een parlementaire enquête 
komen naar de effecten van het 
tot nu toe gevoerde beleid. 

2 De procedure tot het verkrij
gen van het staatsburgerschap 
moet worden vereenvoudigd, 
worden gestandaardiseerd en 
gratis zijn. 

3 Het kiesrecht voor de ge
meenteraad moet voortaan niet 
eerst na vijf jaar maar al na drie 
jaar worden verleend. Voor de 
provincie dient een soortgelijk 
kiesrecht te komen. 

4 Mensen moeten er voortaan 
voor kunnen kiezen om geen 
specifieke 'allochtone' of 'au
tochtone' maar 'gewone' inwo
ner van dit land te zijn . 

5 Wie kiest voor teruggaan 
naar het land van herkomst 
dient geholpen te worden bij het 
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realiseren van de terugkeer. 
Bestaande belemmeringen 
moeten worden weggenomen 
en de remigratieregeling moet 
worden verruimd. Verder moe
ten er bureaus voor advies en 
informatie voor remigranten 
komen, hier en ook in Turkije 
en Marokko. 

6 Er dient een steeds verder
gaande integratie van algemeen 
en bijzonder onderwijs in samen
werkingsscholen tot stand te 
komen. We moeten af van 'wit
te' en 'zwarte' scholen en op 
weg naar 'gemengde' scholen. 
Dat kan door actieve stimule
ring van gemengde scholen en 
een ontmoedigingsbeleid voor 
zwarte scholen. 

7 Elke gemeente moet een 
actief scholieren-spreidingsplan 
maken om zo snel mogelijk 
gemengd onderwijs in de 
gemeente te realiseren. Er moet 
- indien nodig - goed en gratis 
scholierenvervoer geregeld wor
den. 

8 Overal dienen schoolcon
tactfunctionarissen, die kunnen 
helpen om het schoolverzuim 
terug te dringen, te worden aan
gesteld. Door functionarissen 
uit de allochtone gemeenschap
pen in te zetten, kan het contact 
met de ouders verbeterd wor
den. 

9 Buitenlandse geldstromen 
naar het onderwijs hier moeten 
niet langer worden toegestaan. 
Beïnvloeding van het onderwijs 
door organisaties uit het buiten
land is onaanvaardbaar. Vereni
gingen en stichtingen in het 
onderwijs van wie blijkt dat zij 
toch geld ontvangen, verliezen 
hun recht op subsidie. 

10 Er moet landelijk beleid 
ontwikkeld worden dat een 
doortastende aanpak van de 
ruimtelijke segregatie mogelijk 
maakt. De lokale overheden 
dienen effectieve en doorzich-
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tige integratieplannen te maken 
op het terrein van ruimtelijke 
ordening en huisvesting. Deze 
plannen worden gefinancierd 
door de landelijk overheid. 

11 De huidige witte wijken 
moeten van het slot en open
gebroken worden voor alloch
tonen. Er moeten veel meer 
huurwoningen en goedkopere 
koopwoningen in witte wijken 
komen. In zwarte wijken dient 
de grootschalige sloop van 
betaalbare woningen te stoppen. 
Door beter woning- en woon
omgevingsonderhoud moeten ze 
ook voor andere bewoners aan
trekkelijk gemaakt worden. 

12 Het woningtoewijzings
beleid moet worden gericht op 
aanmoediging van een meer 
evenredige spreiding van 
allochtonen en autochtonen. 
Allochtone woningzoekenden 
dienen extra kansen te krijgen 
op woningen in witte wijken en 
autochtone bewoners moeten 
volop ondersteuning krijgen bij 
het houden of vinden van een 
woning in 'zwarte' wijken. De 
kwaliteit van wijken met over
concentraties van allochtonen 
moet verbeterd worden zodat 
deze wijken aantrekkelijker 
worden voor iedereen. Het 
gedogen van praktijken die het 
leefklimaat aantasten, moet 
stoppen. Overal dienen dezelf
de regels te gelden en gehand
haafd te worden, ook voor het 
vestigingsbeleid van winkels en 
andere ondernemingen. 

13 Iemand kan pas de inburge
ringscursus verlaten als hij of 
zij voldoende kennis van de 
Nederlands taal en de Neder
landse samenleving heeft opge
daan. Deelname· dient verplicht 
te zijn, uitval moet niet worden 
toegestaan. Oorzaken van uitval 
moeten worden aangepakt. 

14 Alle wachtlijsten voor taal
onderwijs aan allochtonen die
nen te verdwijnen. De kwaliteit 

moet drastisch worden verbe
terd. Er moeten aanvullende 
laagdrempelige en toeganke
lijke taal- en oriëntatiecursus
sen komen op wijkniveau. Ook 
de televisie kan een prominen
tere rol spelen in het taalonder
wijs. 

15 De werkgelegenheid van 
allochtonen dient bevorderd te 
worden. Ondernemingen die in 
hun personeelsbestand duide
lijk achterblijven bij het in 
dienst nemen van allochtonen 
dienen daarop aangesproken te 
worden. 

16 Subsidies voor langdurig 
werklozen moeten worden in
gezet voor het verbeteren van 
de arbeidsmarktpositie en het 
maken van nieuw perspectief 
door opleiding en bijscholing. 
Doorstromingsfaciliteiten naar 

'gewoon' werk moeten extra 
aandacht krijgen. De mogelijk
heden van scholing en bijscho
ling dienen te worden uit
gebreid, evenals de begelei
ding van werknemers die uit 
het arbeidsproces zijn geweest 
of er voor het eerst aan deel
nemen. Gesubsidieerde banen 
(waarin veel allochtonen wer
ken) moeten worden omgezet 
in normaal betaalde banen. 

17 Religieuze organisaties die
nen bij te dragen aan de inte
gratie. Daarom moet er een 
einde komen aan de komst van 
geestelijken die geen kennis 
hebben van de Nederlandse 
taal en de Nederlandse samen
leving. Wie een verblijfs
vergunning wil krijgen als 
geestelijke dient vooraf aan te 
tonen dat de gewenste kennis 
daadwerkelijk bestaat. 
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18 Buitenlandse financiering 
van in Nederland opererende 
religieuze genootschappen moet 
volstrekt transparant zijn. 

19 Het bestrijden van criminali
teit en overlast door jongeren 
moet praktischer en meer resul
taatgericht worden. Hulpmidde
len zijn het maken van profielen 
van daders, het ontleden van de 
harde kern van recidivisten en 
het begeleiden van jongeren die 
dreigen te ontsporen. De betrok
kenheid van de ouders dient 
drastisch vergroot te worden. 

20 Experimenten met jongeren 
die meehelpen bij het toezicht op 
de leefbaarheid in de wijk zijn 
noodzakelijk. Evenals een lande
lijke adviesraad van en voor 
jongeren uit de minderheids
groeperingen die deze experi
menten kan begeleiden. 
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'Een morele verplichting voor Nederland' 

SP bepleit 
generaal pardon 

voor asielzoekers 
die al jaren in de 

• opvang zttten 

De uitkomst van een discussie in het 
Partijbestuur is door de Kamerfractie 

snel omgezet in een motie. De SP pleit 
ervoor alle asielzoekers die bij de 

inwerkingtreding van de nieuwe 

Vreemdelingenwet op 1 april 2001 

drie jaar of langer in de opvang zaten, 

in aanmerking te laten komen voor 

een verblijfsvergunning. Jan de Wit: 

'Die mensen zijn het slachtoffer van 

de vastgelopen juridische procedures 

en daardoor blootgesteld aan extreem 

lange wachttijden. Nederland is het 

moreel verplicht om hen een verblijfs

titel te geven.' Dit generaal pardon 

zou ook moeten gelden voor asiel

zoekers die inmiddels uitgeprocedeerd 

zijn. In Spanning de achtergronden 

bij het voorstel. 

van een rechtmatig asiel
verzoek. 
Door de vele procedures 
kwamen de overheidsinstanties 
die de onderzoeken uitvoeren, 
de IND en de Vreemdelingen
dienst, in steeds grotere capaci
teitsproblemen. En dat was ook 
het geval bij de rechterlijke 
macht. Langzamerhand ontstond 
de situatie dat maar weinig pro
cedures binnen de wettelijke 
termijnen konden worden af
gehandeld. 

De veilige landen van 
Buitenlandse Zaken zijn 

bar onveilig 

Wie asielopvang zegt, zegt 
ellenlange onzekerheid. Dat 
heeft er alles mee te maken, dat 
ons opvangsysteem niet was 
ontworpen voor de grote aantal
Jen asielzoekers uit de brand
haarden in de wereld. De groei 
van de instroom hing nauw 
samen met de oorlogen in bij
voorbeeld voormalig Joegosla
vië, Irak, Angola, Somalië en 
Afghanistan. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken onderzocht 
de situatie en verklaarde landen 
'onveilig' waar oorlog woedde 
of waar mensenrechten struc
tureel werden geschonden. Het 
ministerie van Justitie, belast 
met de statusverlening aan 
asielzoekers, besloot vervol
gens dat asielzoekers uit deze 
landen bescherming genoten 
onder het vluchtelingenverdrag 
van Geneve. Deze mensen · 
moesten nog wel uitgebreide 
juridische procedures onder
gaan, waarbij een afwijzing 
weer gevolgd kon worden door 
een nieuwe procedure, een 
voorlopige voorziening of een 
bodemprocedure. Die rechts
bescherming bleek noodzake
lijk, want regelrnatig werd na 
veel procedures erkend, dat er 
in tegenstelling tot eerdere oor
delen wel degelijk sprake was 

Jan de Wit betuigt steun aan de uitgeprocedeerde asielzoekers die 
bivakkeren in het gemeentehuis van Den Haag. 

Bij de onderhandelingen van 
Paars 11 zijn in reactie daarop de 
hoofdlijnen van de nieuwe 
Vreemdelingenwet ontworpen: 
minder procedures en meer 
mogelijkheden om opvang te 
beëindigen. Ook ging het minis
terie van Buitenlandse Zaken op 
zoek naar manieren om de 
landen die ze eerder onveilig 
hadden bestempeld, veilig te 
verklaren. Daarvoor was het al 
voldoende, dat er in een deel 
van het land minder kans was op 
grove schending van mensen
rechten zoals marteling. Zo wer
den landen met grote problemen 
als Irak, Iran, Somalië en Ango-
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la veilig verklaard. Justitie 
besloot vervolgens dat mensen 

uit die landen in principe geen 
recht meer hadden op asiel en 
maar moesten terugkeren. 
Van meet af aan zijn dit landen

beleid en de nieuwe Vreem
delingenwet onderwerp van 
discussie geweest. Vluchtelin
genorganisaties trokken fel van 
leer tegen de ambtsberichten 
van Buitenlandse Zaken die vol
gens hen geënt waren op het 
weren van asielzoekers, en niet 
op het onafhankelijk waarderen 
van de situatie. In de Tweede 
Kamer spraken verschillende 
partijen - waaronder de SP -
zich uit tegen de uitholling van 
de positie van asielzoekers door 
de nieuwe Vreemdelingenwet 
en de conclusies van de arnbts
berichten. Moties werden 
ingediend om landen alsnog 
onveilig te verklaren, zoals Irak. 
De nieuwe Vreemdelingenwet 
2000 werkt niet zorgvuldig, 
maar wel snel. En de regering 
doet er alles aan om dit zo te 
houden, bijvoorbeeld door te 
bepalen dat procedures die ná 
I april 2001 (de invoerings
datum van de nieuwe wet) 
gestart zijn voorrang krijgen. 
De mensen die onder de oude 
wet vallen, moeten hierdoor nog 
langer wachten. Als ze uiteinde
lijk te horen krijgen dat ze uit
geprocedeerd zijn, wonen ze 
hier al jaren en is er geen enkel 
begrip meer voor het vonnis. 
Temeer, daar de vluchtelingen 
Nederland uit moeten, naar een 
'eigen land' dat verre van veilig 
is, maar hooguit een veilig ge
bied heeft- waar ze meestal niet 
vandaan kwamen. 

Uit de opvang - maar niet 
uit Nederland 

Bepalen dat iemand geen asiel 
krijgt, is eenvoudig. Maar wat 
daarna? De centrale overheid 
heeft bepaald dat de opvang 
wél, en de terugkeer niét tot haar 
taken behoort. Dit betekent dat 
ze wel uitgeprocedeerde asiel
zoekers de opvang kan ontzeg
gen, maar niet verantwoordelijk 
is voor waar die dan naartoe 
moeten. Vorigjaar is aan 16.000 
mensen de toegang tot opvang 

ontzegd. Hierover was men zeer · 
enthousiast, want eindelijk was 

het tij gekeerd. Totdat duidelijk 
werd dat meer dan 12.000 men
sen weliswaar uit de statistieken 
waren verwijderd, maar dat 

het onduidelijk was waar ze 
gebleven waren. MOB heet dat, 
vertrokken Met Onbekende 
Bestemming. 
Niet alleen asielzoekers die zijn 
uitgeprocedeerd wordt de op
vang ontzegd. Dat geldt ook 
voor vluchtelingen die een 
tweede asielverzoek doen door
dat ze veel tijd nodig hadden om 
identiteitsbewijzen te verzame
len of aanvullende gegevens; en 
voor asielzoekers die' voordat 
ze in Nederland kwamen, al 
elders asiel aanvroegen (de zo
genaamde Dublin-claimanten, 
naar de plaats waar het akkoord 
hierover is getekend). 

Bij vluchtelingen
organisaties en kerken 

staan dagelijks tientallen 
hopelozen op de stoep 

De gevolgen van uitzetting uit 
de opvang zijn dramatisch. De 
betrokkenen kunnen niet langer 
legaal in Nederland legaal wer
ken, een opleiding volgen of 
sociale voorzieningen gebrui
ken. Ook een huis bewonen 
wordt zeer moeilijk, omdat de 
meeste woningstichtingen een 
legitimatiebewijs vragen. Ze 
hebben een zeer onduidelijke 
rechtspositie en kunnen moei
lijk rechtsbijstand krijgen. Wel 
mogen ze voor medisch nood
zakelijke handelingen naar de 
dokter en mogen leerplichtige 
kinderen naar school 
De nood waarin asielzoekers 
verkeren die uit de opvang zijn 
gezet, leidt ertoe dat er bij 
vluchtelingenorganisaties als 
lnlia, Prime, Vluchtelingen
werk, ASKV en het Autonoom 
Centrum dagelijks tientallen 
mensen aankloppen voor on
derdak. Ook kerken bieden 
regelmatig opvang aan uit
geprocedeerde asielzoekers. Ze 
spreken van een 'inhumane 
situatie die een land als Neder
land totaal niet past'. Kritiek op 
het Paarse asielbeleid komt ook 
vanuit een aantal gemeenten. 

Sommigen weigeren om huma
nitaire redenen mensen uit te 
zetten. Ze zorgen voor verleng
de opvang, bijvoorbeeld als het 
om kinderen gaat. De openbare 
orde speelt hierbij ook een rol: 
mensen die op straat zwerven en 
geen geld hebben zorgen voor 
sociale onrust, en belanden wel
licht in criminele circuits. Vier
endertig gemeentes hebben 
inmiddels officieel beleid 
gemaakt van de verlengde op
vang, volgens de zogenaamde 
Inli.a-methode, een systeem dat 
de beperkte opvangcapaciteit 
verdeelt over de meest hulp
behoevenden. Dat zijn bijvoor
beeld alleenstaande vrouwen, 
moeders met kinderen en zie
ken. 

'Generaal pardon is 
op zijn plaats' 

Geconfronteerd met de gevol
gen van het verscherpte asiel
beleid in combinatie met de veel 
te lange tijd waarin vluchtelin
gen in onzekerheid leven, con
cludeerden Kamerfractie en 
bestuur van de SP dat een gene
raal pardon op zijn plaats is voor 
de mensen die onder de oude 
Vreemdelingenwet al langdurig 
in de opvang zaten. Langdurig 
is daarbij vertaald met 'min
stens drie jaar', een termijn die 
in dit verband vaker gebruikt 
wordt. Daarmee worden meer
dere doelen bereikt: 
• Het lost de inhumane situatie 

op dat mensen jarenlang 
moeten wachten alvorens 
met een negatieve beschik
king geconfronteerd te wor-

den. Wachttijden die alle wet
telijke termijnen ruimschoots 
overschrijden. 

• Door een generaal pardon 
raakt de procedure ontstopt, 
zodat het apparaat zich volle
dig kan richten op het correct 
uitvoeren van de nieuwe 
Vreemdelingenwet. De door
looptijd is in deze wet, die 
overigens ook bezwaren 
heeft, veel korter. 

• Uitzetting van asielzoekers 
die al langer dan drie jaar in 
onzekerheid en hoop leven, is 
schrijnend. De taferelen die 
het oplevert, verbijsteren 
mensen. De sociale onrust 
die dit veroorzaakt in de sa
menleving zal grotendeels 
verdwijnen met dit generaal 
pardon. 

Met dit voorstel gaan we verder 
dan Vluchtelingenwerk, dat 
alleen een generaal pardon voor 
asielzoekers uit onveilige lan
den bepleitte. Het nadeel daar
van is, naast de twijfel aan de 
veiligheid, dat de absurd lange 
doorlooptijden voor mensen uit 
veilig verklaarde landen geen 
rol spelen. 
Over de motie waarin de SP
fractie het voorstel op de poli
tieke agenda zette, is nog niet 
gestemd. Gezien de uitlatingen 
van de regering en andere frac
ties is er echter weinig kans op, 
dat het voorstel een meerder
heid krijgt. 
Voor meer informatie over dit 
onderwerp: bel met fractie
medewerker Lucien Stöpler, 
(070) 318 28 09. 

Geen echte oplossing 
'Een generaal pardon voor deze groep mensen zal een beperkte 
werking hebben, namelijk alleen voor de mensen onder de oude 
wet. Er zullen dus altijd mensen blijven die buiten deze regeling 
vallen,' erkent Jan de Wit. 'Maar uit het oogpunt van menselijk
heid wel het beste dat we nu kunnen doen. Ik besef ook dat elke 
grens discutabel is: wel mensen die drie jaar in de opvang zitten, 
geen mensen die er twee jaar in zitten. En natuurlijk komen er in 
de toekomst weer nieuwe schrijnende gevallen en een nieuwe 
roep om een generaal pardon. De enig echte oplossing is het 
wereldwijd uitbannen van alle redenen om te vluchten: dus ook 
de armoede. Maar het ontbreken van die oplossing mag nooit 
een reden zijn om maar helemaal niets te doen. En dus verde
digen wij met volle overtuiging ons voorstel.' 
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Vanaf 1990 begint overal in 
Joegoslavië de federale repu
bliek uiteen te vallen. Etnisch 
Albanese parlementsleden in 
Kosovo roepen de republiek 
Kosovo uit, waarna- in 1991 -
ook de parlementen van Slo
venië en Kroatië hun landen 
onafhankelijk verklaren en de 
minister van Defensie van Joe
goslavië concludeert dat zijn 
land 'in staat van burgeroorlog' 
is. Kort daarop roept ook 
Bosnië-Hercegovina de onaf
hankelijkheid uit. Omdat etni
sche spanningen hier wel heel 
nadrukkelijk op de loer liggen, 
presenteert de Engelse Lord 
Carrington snel zijn plan voor 
de opsplitsing van Bosnië in 
drie confederatieve kantons. In 
eerste instantie ondertekenen 
zowel de Kroaten, de Serviërs 
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Dossier Srebrenica 

Zeven jaar hobbelen 
van onthulling 
naar incident 
Op 10 april presenteerde het NIOD zijn .Srebrenica
rapport dat enkele dagen daarna leidde tot de val 
van het kabinet. In de bijlage bij de Tribune van april 
analyseerde Jan Marijnissen al de betekenis van het 
NIOD-rapport en hield hij opnieuw een pleidooi voor 
een parlementaire enquête. In deze Spanning zetten 
we de gebeurtenissen rond Srebrenica nog even op 
een rij. 

als de Moslims van Bosnië 
dit voorstel. Kort daarop trekt 
de Bosnische (moslim)president 
Izetbegovic, na Amerikaanse 
aansporingen, zijn steun aan het 
Carrington-plan echter in en is 
de burgeroorlog een feit. Aan 
het eind van 1991 gaat de Euro
pese Unie over tot erkenning 
van de onafhankelijke republie
ken Kroatië en Slovenië, onder 
grote druk van Duitsland. In 
1992 doen Vance en Owen een 
nieuwe poging om de oorlog in 
Bosnië op vreedzame wijze op 
te lossen door - opnieuw -
opsplitsing in drie zones voor te 
stellen. Amerika blokkeert dit 
plan omdat toenmalig minister 
Albright het ziet als 'het belo
nen van agressie en etnische 
zuiveringen' . Zij wil liever de 
Moslims bewapenen en de Ser-

viërs bombarderen. Dit zou ech
ter leiden tot een volledige 
oorlog en stuit daarom op 
tegenstand van met name Enge
land. Inmiddels zijn er al wel 
honderdduizenden vluchtelin
gen in Bosnië op drift geraakt. 
In een hopeloze poging iets 
voor deze mensen te betekenen, 
zegt de Franse VN-generaal 
Morillon in Srebrenica de 
vluchtelingen toe dat de VN hen 
nooit in de steek zal laten. Deze 
belofte wordt kort daarna 
gevolgd door een formele be
slissing van de Verenigde Naties 
om zes plaatsen in Bosnië -
waaronder Srebrenica- tot 'safe 
haven' voor moslimvluchtelin
gen uit te roepen. In 1993 doen 
de diplomaten Owen en Stolten
berg nog een laatste poging om 
een opdeling van Bosnië voor te 
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stellen. Hun plan lijkt sterk op 
dat van Carrington twee jaar 
daarvoor en wordt eveneens 
door het Bosnische parlement 
verworpen, waarna de oorlog 
weer in hevigheid toeneemt. 

Wat heb je aan een 
luchtmobiele brigade die 

je niet gebruikt? 
In Nederland is Defensie in 
die tijd druk bezig met het 
opbouwen van een nieuw para
depaardje: de Luchtmobiele 
Brigade. Tegelijkertijd worden 
we op de televisie dagelijks 
geconfronteerd met schrijnende 
beelden van de oorlog en de 
vluchtelingenstromen. Het ge
volg is dat de roep om ingrijpen 
aanzwelt. Op sterk aandringen 
van de Kamerleden Van Traa 
(PvdA) en Van Vlijmen (CDA) 



- en ondanks bezwaren van 
Defensieminister Ter Beek en 
een deel van de militaire top -
stelt Nederland de nieuwe lucht
mobiele brigade ter beschikking 
aan de VN voor de verdediging 
van Srebrenica. 

Serviërs hebben op dat moment 
zo'n 70 procent van Bosnië in 
handen en zijn niet bereid tot 
onderhandelingen zolang zij dat 
militaire voordeel genieten. 
Maar vanaf maart 1995 begin
nen de posities echter te ver
schuiven, als de Kroaten een 
groot offensief tegen Bosni
sche-Serviërs in west-Slavonië 
beginnen. Op datzelfde moment 
trekken de troepen van Mladic 
naar Srebrenica waar Dutchbat 
sinds een jaar verantwoordelijk 
is voor de veiligheid van de in
woners en vluchtelingen. Op 6 
juli begint de aanval op de en
clave die vijf dagen daarna in 
handen van Mladic valt. Meteen 
beginnen de deportaties waarbij 
uiteindelijk meer dan zevendui
zend mannen worden afgevoerd 
en later vermoord. Diezelfde 
maand keren de Nederlandse 
militairen terug naar huis. De 
gebeurtenissen in de dagen van 
de val van Srebrenica en kort 
daarna zijn de laatste weken 
weer volop in beeld. 

Conclusie: geen doofpot 
bij Defensie ... 

Onmiddellijk na de val van 
Srebrenica en de thuiskomst van 
Dutchbat beginnen in Neder
land de problemen. Een foto
rolletje met daarop mogelijk 
bewijs van genocide wordt door 
Defensie verknoeid. Een onder
zoek van datzelfde ministerie 
wijst uit, dat dit het gevolg is 

van een 'menselijk fout', maar 
de twijfel blijft. In augustus 
dreigt de Tweede Kamer met 
een parlementaire enquête, 
maar neemt uiteindelijk toch 
genoegen met een debriefing 
(interview) van alle Dutchbat
ters over de val van de enclave. 
Eind 1995 concludeert de toen
malige minister van Defensie 
Voorhoeve op basis van die 
debriefing dat de Nederlandse 
militairen niets valt aan te reke
nen. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer neemt daar 
genoegen mee. De SP is en blijft 
ook al in die periode sterk voor
stander van een volledige parle
mentaire enquête. 

In Bosnië worden de Servische 
troepen ondertussen meer en 
meer in het nauw gedreven. Nu 
hun militaire overwicht af
neemt, zijn zij meer bereid tot 
onderhandelen. In november 
1995 komt het vervolgens tot 
een wapenstilstand en het ak
koord van Dayton. Wrang 
genoeg behelst dit akkoord 
bijna letterlijk de oplossing die 
Carrington vier jaar eerder al 
voorstelde. 

Srebrenica blijft m Nederland 
de gemoederen bezighouden, 
maar in september 1996 ziet de 
Tweede Kamer 'definitief' af 
van .een parlementaire enquête 
en geeft de regering het NIOD 
opdracht een historisch onder
zoek te doen naar de val van de 
enclave. De SP blijft pleiten 
voor een parlementair onder
zoek waar mensen in het open
baar en onder ede kunnen 
worden gehoord. De fractie 
vreest dat Srebrenica anders 
steeds zal terugkeren op de 

agenda, waarbij de poli
tiek blijft hobbelen van 
het ene incident naar de 
andere onthulling. Lang
zaam maar zeker wordt 
dat inderdaad de reali
teit. Geruchten over het 
achterhouden van infor
matie blijven circuleren 
en dwingen de nieuwe 
minister van Defensie 
De Grave in 1998 een 
onderzoek in te laten 
stellen naar de doofpot
cultuur op zijn depar
tement. Als uitkomst 
concludeert later dat jaar oud
minister Van Kemenade dat het 
ministerie wellicht fouten heeft 
gemaakt, maar dat van een 
doofpot geen sprake is. Een 
jaar later echter worden de 
twee hoogste bazen van de Mili
taire Inlichtingendienst MlD 
gedwongen af te treden als dui
delijk wordt dat zij rapporten 
over de gedragingen van vier 
Dutchbatters hebben achter
gehouden. Ook wordt een on
derzoek ingesteld naar een 
tweede verdwenen fotorolletje. 

Terwijl Nederland ruziet, 
staan de weduwen 

van Srebrenica in de kou 
Twijfels over de mogelijkheden 
van Dutchbat om Srebrenica 
überhaupt te verdedigen, leiden 
in 2000 tot een parlementair 
onderzoek naar de hele besluit
vorming rond het uitzenden van 
Nederlandse militairen. Voor de 
SP neemt Harry van Bommel 
deel aan deze 'commissie Bak
ker' . Haar rapport leidt onder 
andere tot nieuwe criteria voor 
uitzendingen, betere riSICO

inschattingen en betere commu
nicatie tussen regering enTwee-
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de Kamer over die missies van 
Nederlandse militairen. 

In 2001 gaat SP Tweede
Kamerlid Agnes Kant naar 
Bosnië, waar ze verschillende 
vluchtelingenkampen bezoekt 
en gesprekken voert met de 
'vrouwen van Srebrenica'. Haar 
conclusie: 'In Nederland wordt 
vooral gesproken over wie 
schuldig is aan de val van de 
enclave, maar ondertussen laten 
we de overlevenden van het dra
ma in de kou staan.' 

Het verschijnen van het NIOD
rapport wordt verschillende 
keren uitgesteld. Op I 0 april 
komt het instituut eindelijk toch 
met zijn conclusies. De rest is de 
afgelopen weken breeduit in de 
media gekomen: er was wél een 
doofpot bij Defensie, de uitzen
ding is 1993 was onverant
woord en premier Kok heeft on
voldoende regie gevoerd. Het 
kabinet en de hoogste bevelheb
ber van de Landmacht dienen 
hun ontslag in, en de eerste aan
zetten voor een parlementaire 
enquête worden eindelijk ge
geven ... • 
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groter 
dan ooit op 
verkiezings-

• • overwtnntng 
In het zicht van de finish is er een voor
lopig einde gekomen aan acht jaar 
Paars. Het monsterverbond van PvdA 
en VVD dat twee kabinetsperiodes 
Nederland regeerde is uiteengevallen 
en laat puinhopen op veel terreinen 
na. We waren als land rijker dan ooit 
en toch zijn de problemen in de zorg, 
het onderwijs, de hele publieke sector, 
gigantisch. Melkerten Dijkstal bewe
ren ondertussen doodleuk dat ze het 
straks na de verkiezingen allemaal 
beter gaan doen. Maar ze klinken als 
holle vaten. Massa's mensen lopen 
boos en verontwaardigd weg bij de 
partijen die verantwoordelijk zijn voor 
die bizarre tegenstelling. Volgens 
onderzoekers zijn en nog nooit zoveel 
mensen geweest die wel weten wat ze 
niet meer willen stemmen, maar die 
nog niet besloten hebben wat ze wél 
willen stemmen. 

'Precies dat biedr ons gewel
dige kansen!' zegt Tiny Kox, als 
partijsecretaris belast met de 
leiding van de grootste verkie
zingscampagne die de SP ooit 
voerde. 'Als mensen vastgebak
ken zitten aan een partij is 
het verschrikkelijk moeilijk ze 
daarvan af te halen. Nu ze zich
zelf bevrijd hebben van die 
binding, kunnen we onze alter
natieven veel beter in beeld 
brengen. De huis-aan-huisfol
der die we verspreiden, sluit 
naadloos aan op de kritiek van 
veel mensen op het beleid van 
de afgelopen acht jaar. Vriend 
en vijand geven toe dat in die 
achtjaar de SP zonder twijfel de 
hardste maar ook meest con
sequente criticaster van Paars is 
geweest. Het gelijk van de SP 
wordt op verschillende terrei
nen erkend. Met de publicatie 
van .het nieuwste boek van Jan 
Marijnissen 'Schrale rijkdom' 
wordt nog eens bewezen dat de 
SP niet zomaar wat roept maar 
zaken echt analyseert en op 
basis daarvan alternatieven 
formuleert.' 
'Volgens alle peilingen zoeken 
veel mensen naar een links 
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alternatief voor de PvdA. SP 
en GroenLinks samen beginnen 
in electorale aanhang de partij 
van Melkert te naderen. Door de 
lijstverbinding die we met 
GroenLinks hebben kunnen we 
dit keer ook iedereen garan
deren dat zijn of haar stem altijd 
links terechtkomt. Dit keer kan 
wat vroeger 'klein links' heette 
echt uitgroeien tot 'groot links ' . 
Als kiezers eenmaal dat besef 
hebben, is er alles mogelijk in 
het stemlokaal .' 

'We krijgen meer kansen dan 
voorheen in de media, ook al 
omdat journalisten weten dat 
wat velen nu roepen al jaren 
door ons gezegd wordt. Verder 
ondersteunen wij onze woorden 
vaak met concrete daden. Dat 
spreekt ook aan - en levert ook 
mooie beelden op. En: resul
taten! Dat de JSF afgeblazen 
wordt is zeker voor een belang
rijk deel te danken aan het maat
schappelijke verzet, dat wij mee 
op gang gebracht hebben. 
Dankzij onze vasthoudende 
acties is zichtbaar dat niet ieder
een in dit land vindt dat 
WAO'ers een probleem zfjn 
maar dat ze een probleem héb
ben. Dat er niet naar gas 
geboord wordt in de Biesbosch 
en de Waddenzee heeft ook 
alles met maatschappelijke 
acties te maken en ik ben trots 
dat wij daarbij steeds voorop 
lopen. Ik denk dat we dat in de 
campagne ook steeds weer 
duidelijk moeten maken: onze 
kritiek deugt, onze alternatie
ven zijn haalbaar en betaalbaar 
en we praten niet alleen maar 
handelen ook. Zo'n partij ver
dient het gewoon om de verkie
zingen te winnen. Dat gaan we 
dus ook doen!' 



De avonden van de campagnetournee 
mag je niet missen 

De eerste avonden van de 'tiendaagse campagneveldtocht' waren 
bijzonder geslaagd: een goed programma, een uitstekende sfeer, 
aansprekende politieke verhalen en een prima opkomst. Alle reden 
dus voor alle actieve SP' ers om de avond in hun regio te bezoeken, 
als die nog gehouden wordt. In de laatste anderhalve week voor de 
verkiezingen gebeurt dat nog in vijf provincies: 

V Zeeland 
dinsdag 7 mei in Vlissingen. 
Arsenaal theater, Arsenaalplein 7, 
met Agnes Kant, Jan de Wit en lrene Rovers. 

V Groningen 
woensdag 8 mei in Groningen. 
Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 3, met 
Jan Marijnissen, Harry van Bommel en 
Krista van Velzen. 

V Utrecht 

donderdag 9 mei in Amersfoort. 
De Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 
met Jan Marijnissen, Jan de Wit en 
Jolanda Gooiker. 

V Noord-Brabant 
vrijdag 10 mei in Eindhoven. 
DAF-Museum, Tongelresestraat 27, 
met Jan Marijnissen, Harry van Bommel 
en Krista van Velzen. 

Naast een spreekbeurt van 
(meestal) Jan Marijnissen worden 
op de avonden twee andere (kan
didaat)-Kamerleden aan de tand 
gevoeld en is er een videopresen
tatie te zien van bekende Neder
landers die aangeven waarom zij 
SP stemmen. Voor de swingende 

muziek tekent Bob Fosko's band 
Gore! ev. De avonden zijn bijzon
der motiverend. Voor de afdelin
gen is het daarom echt zaak dat 
zij zorgen dat alle bestuurs- en 
kerngroepleden aanwezig zijn, 
en dat ze hun actieve leden 
nadrukkelijk uitnodigen ook te 

Een must voor elke actieve 
SP' er en een uitstekend middel 
om anderen mee te overtuigen. 

Winkelprijs 9,90 euro. Inkoop
prijs voor afdelingen: 4,95 euro. 

Neem dus snel contact op met 
je afdelingsvoorzitter. 

Jan Marijnissen 
DÉ WAAKHOND OP HET BINNENHOF 
met live muziek van o.a. Bob Fosko, 
interviews, columns & kennisquiz 

~) 
Alle optredens van 
Marijnissen & co : www.sp.ni 
Info: (010) 243 55 55 

komen. Dat geldt natuurlijk niet 
alleen voor de afdeling in de 
plaats waar de avond gehouden 
wordt, maar ook voor de andere 
afdelingen in de provincie. Op de 
dag van de openbare avond vin
den er in de betreffende provin
cies werkbezoeken plaats, en 

24 april • Enschede 
Theater Concordia, Oude Markt 19.30 uur 

26 april • Emmen 
Giraf, Van Schaikweg 19.30 uur 

28 april • NIJmegen 
Kolpinghuis, Smetiusstraat 14.00 uur 

2 mei • Leeuwarden 
Theater Romein, Bagijnestraat 19.00 uur 

3 mei • Heerlen 
leiehoes, limburgiastraat 19.30 uur 

8 mei • Groningen 
Tehuis. Lutkenieuwstraat 19.30 uur 

9 mei • Amersfoort 
Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 19.30 uur 

10 mei • Eindhoven 
OAF·Museum, Tongelresestraat 19.30 uur 

13 mei • RoHerdam 
Wereldmuseum, Willemskade 19.30 uur 

15 mei • Amsterdam 
Melkweg, Lijnbaansgracht 20.00 uur 

trekken de brandweerauto's rond. 
Overdag (vanaf 12 uur 's mid
dags) zijn actieve SP' ers uit de re
gio dus hard nodig. Kun je mee
helpen, neem dan contact op met 
de voorzitter van de afdeling waar 
's avonds de bijeenkomst gehou
den wordt. 

15 Mei: feest! 
De top van de kandidatenlijst viert op 15 mei - samen 
met veel andere SP'ers-de uitslag van de verkiezingen 
in De Melkweg, lijnbaansgracht 234a in Amsterdam. 
Ook SP' ers uit de afdelingen zijn welkom om het feest 
mee te beleven. Maar zorg dat je lokaal ook wat regelt: 
organiseer een feestelijke bijeenkomst voor de mensen 
die hun best gedaan hebben in de campagne. 
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Zomerschool 2002 over 

De inmiddels traditionele 
zomerschool voor actieve 
SP' ers is dit jaar van 8 tot en 
met 11 augustus. Dat wil zeg
gen: van donderdagavond tot en 
met zondagmiddag. Het thema 
is: 'De noodzaak van links'. 
Met discussies, boeiende gast
colleges van verrassende 
docenten en een ontspannend 
politiek café wordt diep op dit 
onderwerp ingegaan. Daarbij 
komen zowel het verleden als 
het heden en de toekomst aan 

sprekers en debat 

Bestemd voor: 

bod. Deelname staat open voor 
alle actieve en betrokken 
SP' ers. Voor meer informatie en 
voor aanmelding kun je terecht 
bij Rosita van Gijlswijk van het 
Afdelingsteam: (010) 243 55 
64, of studiecentrum@sp.nl 

De zomerschool wordt georga
niseerd in jeugdherberg De Gro
te Beer in Apeldoorn. De kosten, 
ook van de maaltijden, komen 
grotendeels voor rekening van 
de landelijke partij, maar van de 
deelnemers wordt wel een bij
drage gevraagd. Het aantal 
plaatsen is b((perkt tot 50. Daar
bij geldt: wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Wees er dus snel bij. 

Sinds 1999 is de SP vertegenwoordigd in het Europees Parlement. 
Voor ons team in Brussel zoeken we nu op korte termijn een energieke 
en praktische 

Bureaucoördinator 
Haar/zijn taken zullen vooral bestaan uit: 

• Eerste aanspreekpunt voor bellers 
• Bijhouden agenda en afspraken 
• Boekhouding en beheer financiën 
• Correspondentie en postverwerking 
• Bijhouden archief 
• Voorbereiding team-overleg 

We verwachten 
• Redelijke kennis van de Engelse en Franse taal 
• Goed kunnen omgaan met computers 

(met name Windows, Word, Internet en e-mail) 
• Zorgvuldigheid en accuratesse in het werk 
• Bereidheid om in (redelijke) nabijheid van 

Brussel te gaan wonen 
• Beschikbaarheid voor een volledige werkweek 
• Verbondenheid met de strijd van de SP voor 

een betere samenleving 

SP-leden, vakbondsleden en alle 
werknemers die belang hechten 
aan een sterke vakbeweging. 

Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 
Na een tijdelijke aanstelling voor een jaar is de baan in principe beschikbaar 
gedurende de huidige zitingsperiode van het EP, dus tot de zomer van 2004. 
Salariëring vindt plaats volgens de in de SP geldende normen. 

Heb je belangstelling? 
Schrijf dan vóór 15 mei naar Erik Meijer, 
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pla Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam. 
Voor meer informatie bel René Roovers 
telefoon (0162) 31 90 98 of (06) 226 073 08 
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Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden 
Verschijnt 12keer per jaar, vierde jaargang nummer 5, 6 juni 2002 

Terugblik ~p 

verkiezingen 

veiligheid 
en tips voor de 

Statenlijst 

Kashmir? 
Districtenstelsel maakt 
politiek juist kleurlozer 
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Actief tegen 
verharding en 

verrechtsing 

Eén op de twintig SP-stemmers is SP-lid. 

Bijna 600.000 mensen kozen op 15 mei 

partij voor ons- ruim 30.000 steunen 

ons ook als er geen verkiezingen zijn. 

Dat betekent in de eerste helft van dit 

jaar een groei van 3.000, ofwel 10 pro

cent. Wat een klapper, naast de negen 

Kamerzetels! 

Onze leden vormen ons belangrijkste 

werkkapitaal. Nieuwe leden vormen de 

sleutel tot verdere vooruitgang van 

onze partij. Dankzij de nieuwe groei 

hebben we serieuze kansen op meer en 

sterkere afdelingen. Dat is hard nodig 

ook, omdat we nu ook overal in het 

land stemmers hebben die zich aan

gesproken voelen door onze politiek. 

Ik ben heel blij met het besluit van het 

Partijbestuur om nog voor de zomer een 

nieuwe ledenwerfcampagne op te zet

ten. Nog blijer ben ik met de enthousias

te reactie daarop uit onze afdelingen. 

ledereen voelt aan dat we nog een hele 

oogst binnen kunnen halen als we snel 

zijn. In de komende weken gaan we dus 

met z'n allen erop uit om mensen te 

vragen of ze actief links willen steunen 

in onze strijd tegen de verharding en 

verrechtsing van de samenleving. De 

afspraken die CDA, LPF en WD op dit 

moment aan het maken zijn laten zien 

dat zij de rechtse politiek van de afgelo

pen jaren keihard willen doorzetten. 

Minder solidariteit, meer eigenbelang, 

meer kernenergie, meer asfalt en beton, 

minder zorg voor natuur en milieu: alle

maal zaken die om gepaste tegenactie 

van onze kant, binnen en buiten het 

parlement, vragen. 

Het is fijn dat we die strijd met een 

record-aantal kiezers en leden kunnen 

aangaan 

Tiny Kox 

algemeen secretaris van de SP 

Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante 
opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 
vinden op Internet (http:j jwww.sp.nljtegenstjtheoriejopinies). 
Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga 
Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van 
het artikel dat je wilt hebben. 

Partijraad 
15 juni 
Amersfoort 

Solidairbijeenkomst 
22 juni 
Utrecht 

Zomerschool 
8, 9, 10 en 11 augustus 
Apeldoorn 
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'Sterk interveniërende overheid moet files oplossen' 
Interview met Harry van Bommel in 
Nieuwsblad Transport op 19 april 2002 
'Er moeten nu maatregelen worden genomen om de 

congestie op de wegen tegen te gaan,' vindt Van 
Bommel, die een groot aantal van die 
maatregelen opsomt. 

Districtenstelsel vergroot parlementaire 
middelmatigheid 
Ronald van Raak in Socialisme en Democratie 
van april 2002 
Het is weinig zinvol om het Kamerwerk te willen 
vernieuwen door verandering van het kiessysteem. 
Voor meer en beter politiek debat is toch vooral de 
durf en kwaliteit van politici van belang en minder 
de wijze waarop zij worden gekozen. 
(Zie ook bladzijde 5). @§@i:i 

'Bewoners van verpleeghuizen verdienen een 
fatsoenlijk leven' 
Agnes Kant in de Provinciale Zeeuwse Courant 
van 26 april2002 
Twintig jaar te weinig geld investeren in dit deel 
van de zorg heeft geleid tot beschamende wacht
lijsten, rantsoenering van zorg, een onacceptabele 
hoge werkdruk en demotivatie van de werkers in de 
zorg. We moeten nu kiezen voor een zorgniveau dat 
bij een beschaafd land past. 
Wachten kan niet meer. MIMN 

De politieke partij heeft de toekomst 
Ronald van Raak in Het Financieele Dagblad 
van 29 mei 2002 
Zoals steeds bij verkiezingen klonk ook de afgelo
pen maanden in de media de rituele klaagzang op de 
politieke partijen. Ronald van Raak is het er niet 
mee eens. 'De kritiek van kiezers betreft niet het 
bestaan, maar het functioneren van politieke 
partijen.' En: ' telkens blijft de behoefte aan een 
plaats waar uiteenlopende belangen worden 
afgewogen en dat is bij uitstek de 
politieke partij.' MIWlti 



• 

Geslaagd cultureel festival • Horst 
Op zondag 26 mei hield de SP in 
Horst voor het eerst haar Cultu
reel Festival 'Voor Elkaar'. Het 
festival, dat een grote diversiteit 
aan culturele activiteiten bevatte, 
was in de middag vooral gericht 
op kinderen, en 's avonds volwas
senen. Muziek- en dansgroepen, 
oud-Hollandse spelen, disco, gri
me en workshops waren onder
deel van het gratis toegankelijk 
evenement. Volgens organisator 
Ton Hagens was het festival een 

succes. 'Er waren ongeveer 150 
bezoekers en we haalden prima 
publiciteit. We hadden het plan al 
langer, omdat we vinden dat de 
partij ook lokaal iets van kunst en 
cultuur moet uitdragen. We leg
den contacten met muzikanten en 
beginnende bands uit Horst, om
dat zij de business van optredens 
en muziek beter kennen dan wij. 
Omdat we onafhankelijk wilden 
opereren, deden we het zonder 

Problemen winkeliers 
in kaart gebracht 
Een afsluiting van Zwolse win
kelstraat duurde geen twee 
maanden, zoals afgesproken, 
maar negen maanden. 'We hoor
den klachten over de duur van de 
werkzaamheden, de zich steeds 
wijzigende planning en het ge
brek aan informatie, en we zijn 
toen een enquête gestart,' vertelt 
Margriet Twisterling van de 
Zwolse SP. 'Om te achterhalen 
wat precies de klachten zijn, en 
om bij dragen aan communica
tieverbetering in de toekomst.' 
Het onderzoek resulteerde in het 
rapport 'Een straat in kaart -
Analyse van de problemen rond 
de reconstructie van de Assen
dorpstraat', met daarin onder 
andere een aantal aanbevelingen 
aan het college. Twisterling: 'De 

respons was hoog: 34 van de 55 
winkeliers deden mee en we heb
ben een goed beeld gekregen van 
wat er allemaal misgegaan is. 
Belangrijk is dat wel, dat je je 
conclusies terugkoppelt met de 
mensen die aan de enquête mee
gedaan hebben. Door ze uit te 
nodigen om nog eens met z'n 
allen om de tafel te gaan zitten en 
de uitkomsten te bespreken, heb
ben we de winkeliers er extra bij 
betrokken. Pas daarna hebben 
we de pers op de hoogte gebracht 
van het rapport. Wij kregen heel 
goede commentaren, ook al om
dat de uiterst povere communi
catie van het college een hot item 
is in Zwolle.' 
Info: Margriet Twisterling 
(038) 42 JO 309 

sponsors. Zaak is dan wel, dat je elke twee jaar zoiets te gaan orga-
voor een goede begroting zorgt en niseren.' 
duidelijke afspraken maakt. De Info: Ton Hagens (077) 39 83 297 
zaal hadden we voor niks en ook 
de consumpties voor de artiesten 
waren gratis. De reacties van zo
wel bezoekers als artiesten waren 
erg positief en we zijn van plan 

Ouderenplatform Oss 
succesvol tegen 'pluk- en 

graaitechnieken' 
Een grondige herziening van de servicekosten bij 
de Stichting Wonen voor Ouderen Maasland is het 
resultaat van een actie die het SP-Ouderenplat
form Oss onlangs voerde. Aanleiding was een 
plotselinge verhoging van 39 euro per maand van 
de servicekosten voor de bewoners van ouderen
serviceflat De Sterrenbos. Omdat er juist over de 
service in de flat veel klachten waren, hield het 
Osse· ouderenplatform een enquête. Unaniem ble
ken de bewoners tegen verhoging en tijdens daar
opvolgende gesprekken die het Ouderenplatform 
met hen hield bleek ook nog iets anders: de wo
ningcorporatie handelt niet conform de regels. 
'Tegen de hoofdregel 'Servicekosten moeten met 
de huurder worden overeengekomen' werd sowie
so al gezondigd,' vertelt Cees Groot, 'maar wij 
hebben de regels van A tot Z doorgespit en kwa
men tot de conclusie dat de corporatie vaak maar 
wat aanklooit. Toen we het nieuws via een persbe
richt openbaar maakten, werd het helemaal mooi. 
Kregen we een brief van de corporatie met daarin 
de vraag: wat zijn eigenlijk de regels? Dat geeft 
wel aan hoe het zit, denk ik.' Na een aantal brieven 
heen en weer beloofde de corporatie beterschap: 
aan een nieuwe opzet van de servicekosten wordt 
gewerkt en daarbij zal overleg plaatsvinden met 
het Ouderenplatform. Cees Groot: 'De Stichting 
Wonen voor Ouderen heeft jarenlang gebruik ge-
maakt van een zogenaamde 'reikwijdtesubsidie' 
die bestemd is voor zorgtaken. Daar deed men van 
alles mee, behalve zorg. Ons bereiken soortgelijke 
verhalen uit het hele land. Alle SP-afdelingen 
moeten attent zijn op deze pluk- en graaitechnie
ken van stichtingen en corporaties.' 
Info-· Cees Groot: (0412) 62 55 96 
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Grote verkeersactie startpunt 
opbouw nieuwe afdeling 
In Oost-Brabant is de aanleg 
van de ASO (Nijmegen-Eindho
ven) sinds vele jaren het meest 
bediscussieerde thema. Voor het 
plaatsje St. Dedenrode zal de 
snelweg grote gevolgen hebben: 
zowel tijdens de werkzaamhe
den als na de ingebruikname 
zullen er gevaarlijke situaties 
ontstaan. Bovendien zal St. Oe
denrode praktisch in tweeën 
gesneden worden en zullen 
enkele kerkdorpen moeilijk 
toegankelijk zijn. Met name 
fietsers en voetgangers krijgen 
het moeilijk. SP' ers uit St. Oe
denrode en Schijndel kwamen 
na bestudering van de plannen 

tot de conclusie, dat de gemeen
te en Rijkswaterstaat alsnog 
maatregelen moet nemen om de 
genoemde gevolgen te beper
ken. Gezorgd moet worden voor 
fatsoenlijke fiets- en wandel
paden en ook toeristische routes 
moeten in stand gehouden 
worden, aldus de SP die een 
huis-aan-huis-handtekeningen
actie is gestart. ' In een aantal 
Brabantse dorpen is de huidige 
verkeerssituatie niet langer 
meer acceptabel, dus de nood
zaak voor die ASO is duidelijk,' 
zegt Ger Wouters die vanuit 
Schijndel de nog op te richten 
afdeling in St. Dedenrode bege-

leidt. 'Maar dan moet 
bij de aanleg wél 
met genoemde zaken 
rekening gehouden 
worden. Vandaar 
deze actie. In St. Oe
denrode zit een leuke 
club mensen en deze 
actie is een prima 
start voor een nieuwe 
afdeling,' aldus Wou
ters. 
Info: Ger Wouters: 
(OIO) 24 35 543 

Doesburg is rond. 
Schijndel begint weer 
bij nul 
CDA, PvdA en SP vormen als
nog samen het nieuwe college 
van burgemeester en wethou
ders in Doesburg. De SP is daar 
met vijf zetels de grootste frac
tie. In Schijndel, waar de SP ook 
de grootste is, ligt echter alles 
weer open. Nadat een coalitie 

SP, CDA en ABS niet haalbaar 
was, is nu ook de combinatie 
PvdA, CDA, VVD en Senioren 
Schijndel gestrand. SP' er Ger 
Wouters heeft inmiddels op
nieuw aan de onderhandelings
tafel plaatsgenomen. 
Wordt vervolgd. 

Een ledenwerf-
campagne: 

juist nu 
Op 1 januari 2002 stond de 
ledenteller van de SP op 27.291 
inmiddels (31 mei) hebben we 
er rond de 30.10S. Een netto 
groei van bijna 3000 leden. 
Is die geweldige vooruitgang 
reden om het dus maar even kal
mer aan te doen met ledenwer
ving? Juist niet. Een groot deel 
(twee-derde) van de ~euwe 

leden heeft de moeite genomen 
ons op internet op te zoeken en 
daar zichzelf aan te melden. 
Wel , als zoveel mensen zich 
spontaan melden als SP-lid, is 
het glashelder dat we met ideale 
omstandigheden zitten om le
den te werven. Tot de vakantie 
gaan we daarom in het hele land 
werken met een ledenwerffolder 
die ook de mensen over de 
streep moet trekken die ons niet 
wisten te vinden, of die nog 
aarzelden. De folder ä.kan over
al verspreid worden, tnaar afde
lingen doen er verstandig aan 
vooral aandacht te besteden 
aan de plaatsen waar het per
spectief op een nieuwe afdeling 
het grootst is. 
De ledengroei is vooral rondom 

de Kamerverkiezingen gereali
seerd. In april werden 828 en in 
mei zelfs 17SO nieuwe leden 
ingeschreven. Maar ook in de 
eerste drie maanden van hetjaar 
was de aanwas met enkele hon
derden nieuwelingen per maand 
fors. De nieuwe leden komen 
niet langer vooral uit de sterke 
afdelingen, maar uit het hele 
land. Waarbij de grootste aan
was- uiteraard- in de grote ste
den is geboekt. Naar aantallen is 
Amsterdam dan ook koploper: 
321 hoofdstedelingen meldden 
zich aan bij de SP. Procentueel 
moet Amsterdam (+37%) echter 
Zaanstad ( +43%) en Amersfoort 
(+41 %) voor zich dulden. Op
vallend is verder de winst in 
plaatsen zonder eigen SP-afde
ling, zoals Apeldoorn (+37), 
Amstelveen (+3S), Hoorn (+30) 
en Hilversum (+28)waar nog 
geen SP-afdelingen op volle 
kracht actief zijn . De nieuwe le
den accentueren de ontwikkeling 
van de SP tot echt landelijke par
tij. En daarmee vormen ze een 
uiterst belangrijke aanzet voor de 
groei van het aantal afdelingen. 

Bus weg? Actie 
De opheffing van de buslijn tussen Austerlitz en Driebergen was voor de 
afdeling Zeist reden in actie te komen. In heel Austerlitz worden mo
menteel kaartjes verspreid waarmee de mensen kunnen protesteren te
gen het isolement waarin de autoloze bewoners·gestort zijn. Austerlitz is 
sterk aangewezen op Driebergen: veel sterker dan op Utrecht, waarmee 
nog wel een busverbinding is- rriet een reistijd van meer dan een uur! 
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De roep om een districtenstelsel 
bij de verkiezingen zwelt aan . Ten 
onrechte vindt Ronald van raak 
van het wetenschappelijk bureau 
van de SP. Dat leidt tot kleurloze 
volksvertegenwoordigers, die 
gebukt gaan onder de knellende 
band met het thuisdistrict 

Districtenstelsel brengt politiek 
niet dichter bij de burger 
Voordat met het algemeen kies
ree tin 1917 ook de evenredige 
ve egenwoordiging werd in
gevoerd, werden Kamerleden 
gekozen via districten. Na D66 
en CDA gaan nu ook binnen de 
PvdA steeds meer stemmen op 
voor herinvoering van kiesdis
tricten. Partijvoorzitter Ruud 
Koole sprak zich eind december 
uit voor een (gemengd) distric
tenstelsel. Een deel van de 
Kamer, zo wil hij, moet in de 
toekomst rechtstreeks, een deel 
per district worden gekozen. Op 
deze manier hoopt hij de poli
tiek dichter bij de burgers te 
brengen. Doordat ook Leefbaar 
Nederland voorstander is van 
een districtenstelsel, lijkt sinds 
15 mei exact de helft van de 
Kamer voor dit systeem. 
In de jaren '60 werd het distric
tenstelsel (niet voor de eerste 
keer) onderwerp van debat, nu 
als pijl op de democratiserings
boog van D66. Sindsdien heeft 
een keur aan onderzoekscom
missies, onder leiding van onder 
meer Cals, Donner, Biesheuvel 
en Deetman, zich er het hoofd 
over gebogen. De invoering van 
kiesdistricten, zo hopen de voor
standers, zal het parlementaire 
debat verlevendigen en de band 
tussen kiezers en gekozenen ver
stevigen. Helaas zal eerder het 
tegendeel het geval zijn: kleur
loze volksvertegenwoordigers, 
die gebukt gaan onder de knel
lende band met het thuisdistrict 

Juist de evenredige vertegen
woordiging biedt de mogelijk-

heid van een kleurrijk par
lement, waarin veel mensen hun 
stem terughoren. Dit was ook 
een reden waarom het distric
tenstelsel in 1917 - met na
genoeg algehele instemming -
op de schop werd genomen. Om 
een meerderheid in een district 
te verwerven stelden partijen 
vaak kleurloze kandidaten, 
waaraan niemand aanstoot kon 
nemen. Of steunden zij al 
even kleurloze kandidaten van 
andere partijen, om de keuze 
van uitgesproken tegenstanders 
te voorkomen. Bovendien is het 
maar zeer de vraag of in distric
ten de band tussen kiezers en 
gekozenen steviger is. Een dis
trict kan slechts een beperkt 
aantal kandidaten afvaardigen, 
waardoor veel stemmen ver
loren gaan. Zeker bij een duide
lijke meerderheid voor een 
bepaalde kandidaat zal de ani
mo om te gaan stemmen 
afnemen en de opkomst nog 
verder dalen. Minder partijen 
zullen in de Kamer vertegen
woordigd zijn (of met veel 
minder leden), waardoor min
der kiezers hun stem in het 
parlement terughoren. Een min
der pluriform parlement leidt 
tot minder oppositie, of in ieder 
geval tot een minder kleurrijke 
oppositie, waardoor het debat 
verder vervlakt en de betrok
kenheid met de Haagse politiek 
verder zal afnemen. Daarbij 
komt dat in een districtenstelsel, 
meer nog dan nu, de persoon 
van de politicus belangrijker is 
dan zijn boodschap. Dit kan 

aanleiding zijn voor discussie, 
maar dan toch zelden politiek
inhoudelijke. Ten slotte worden 
politici in een districtenstelsel 
steeds meer belangenbehar
tigers voor hun eigen regio. In 
beide gevallen zal de nauwe 
band met het district Kamer
leden knellen. Voor lokale en 
regionale problemen hebben we 
de gemeenteraad en de Provin
ciale Staten. Kamerleden heb
ben een andere taak: zij moeten 
de belangen van verschillende 
groepen en regio's afwegen. 
Voorkomen moet worden dat 
Kamerleden discussies in de 
regio nog eens overdoen, of op 
beschamende wijze hun her
verkiezing moeten veiligstellen 
door, zoals de 'backbenchers' in 
het Britse Lagerhuis, zo nu en 
dan plichtmatig iets te roepen in 
het belang van het thuisdistrict 

et weinig zinvol om het 
amerwerk te willen vernieu
en door verandering van het 

kiessysteem. Meer parlementair 
. debat vraagt Kamerleden die 

zich durven uitspreken, en om 
een andere omgang van politici 
met elkaar. Voor zover het poli
tieke debat door formele veran
deringen kan worden bevorderd 
zal dit niet gebeuren door een 
andere wijze van kiezen, maar 
door betere voorwaarden voor 
onderzoek en discussie. Zo zou 
de minderheidsinterpellatie for
meel kunnen worden vast
gelegd. Naar Duits voorbeeld 
kan ook een minderheidsenquê
te worden ingevoerd, bijvoor-
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beeld door een kwart van de 
Kamerleden. Naar Zweeds voor
beeld behoort ook het instellen 
van een onderzoekscommissie 
door een Kamerminderheid -
waarin naast Kamerleden ook 
externe deskundigen kunnen 
plaatsnemen - tot de mogelijk
heden. Een verzekering voor 
succes zijn dergelijke formele 
maatregelen echter niet. Door
dat een meerderheid van de 
Kamerleden zich gebonden acht 
aan de regering zijn controle
middelen van de Kamer in de 
praktijk vaak niet effectief. 
Debat is slechts mogelijk door 
met elkaar te debatteren. Een 
individueel kamerlid kan de 
regering in principe slechts vra
gen stellen. Hij kan ook het 
initiatief nemen tot een interpel
latie, maar moet hiertoe wel 
toestemming krijgen van de 
Kamer. Opmerkelijk genoeg 
hebben D66 en PvdA, die zich 
nu zo beklagen over het gebrek 
aan politieke discussie, de 
afgelopen regeerperiode toege
zien hoe de voorwaarden voor 
debat in het parlement zijn 
uitgehold. Zo is het 'gewoonte
recht' om een verzoek tot 
interpellatie of spoeddebat in 
principe altijd te steunen ver
dwenen. Het parlementaire 
debat verliest ook aan geloof
waardigheid als de Tweede 
Kamer het toestaat dat vragen 
onvoldoende worden beant
woord (de zogenaamde 'kluit
jes-in-het-riet') en moties niet 
door de regering worden uit
gevoerd. • 
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Verkiezingen 2002: 

om noott te vt 
De verkiezingen van 2002 zitten er op. Ze 
komen zeker in de geschiedenisboeken. Van
wege de brute moord op politiek nieuwkomer 
Pim Fortuyn, vanwege de ongekend harde 
afrekening door de kiezers van de paarse 
samenwerking van sociaal-democraten en 
liberalen én vanwege de geweldige stap voor
uit van de SP. 

Bijna 600.000 mensen kozen op 
15 mei partij voor de SP. Een 
bijna-verdubbeling in stemmen
tal én zeteltal. Op 23 mei 
werden maar liefst negen 
Kamerleden van de SP geïnstal
leerd in de nieuwe Tweede 
Kamer, waar de verhoudingen 
totaal veranderd zijn. Het CDA 
is met afstand de grootste partij 
geworden, nieuwkomer LPF is 
groter dan VVD en PvdA, die 
laatste partij werd bijna gehal
veerd en is nu nog maar even 
groot als SP en GroenLinks 

samen. De verhouding tussen de 
twee laatstgenoemde partijen is 
vrijwel gelijk geworden: res
pectievelijk 9 en 10 zetels. 
De verkiezingen kenden drie 
winnaars: nieuwkomer LPF die 
met een ongekend groot zeteltal 
de Kamer binnenmarcheert, het 
CDA dat op kousenvoeten 
aan de verkiezingen deelnam 
en daarvoor ongekend fors 
beloond werd én de SP, die aan
toonde dat echt links beter 
gewaardeerd wordt dan slap 
links. 

Officiële einduitslag Kamerverkiezingen 

liNeede Kamer 2002 

% stemmen ztls ztls % stemmen 

CDA 18,3 1.581.053 29 43 27,9 2.653 .723 

LPF 26 17,0 1.614.801 

VVD 24,7 2.124.971 38 24 15,5 1.466.722 

PvdA 29 2.494.555 45 23 15,1 1.436.023 

Grlinks 7,3 625.968 11 10 7,0 660.692 

SP 3,5 303.703 9 5,9 560.447 

D66 9,0 773.497 14 5,1 484.317 

ChrUnie 3,3 283.817 5 4 2,5 240.953 

SGP 1,8 153.583 3 2 1,7 163.562 

I LN 2 1,6 153.055 

Verloren verkiezingen 

Toch waren het verloren verkie
zingen zoals Jan Marijllissen het 
uitdrukte. De laffe moord op Pim 
Fortuyn was daar de oorzaak 
van. Niet eerder maakten we het 
in Nederland mee dat een politi
cus midden in campagnetijd 
vermoord werd en andere lijst
trekkers daarna onder zware 
beveiliging de tijd tot de verkie
zingsdag moesten doorbrengen. 
Door de moord op Fortuyn 
kwam er een abrupt einde aan 
de carrière van een wel erg 
opmerkelijk politicus die heer
sende partijen deed beven en 
grote groepen kiezers wist aan 
te spreken. Het succes van For
tuyn was tevens de ontmas
kering van het artogante Paars 
dat freewheelend de verkiezin
gen had willen winnen maar 
uiteindelijk zwaarder dan welk 
ander kabinet ooit afgerekend 
werd via de stembus. 

SP: geen geroep 
maar argumenten 

De SP reageerde snel op de op
komst van Fortuyn met een 
diepgaand onderzoek naar zijn 
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opvattingen (indachtig For
tuyn's eigen advies: leest u mijn 
boeken maar) . Geconcludeerd 
werd daarin dat de kritiek van 
Fortuyn op Paars opmerkelijk 
vaak aansloot bij die van de 
SP maar dat zijn oplossingen 
doorgaans sterk verschilden 
met onze voorstellen. Door die 
benadering kon de kiezer op in
houdelijke gronden een oordeel 
vellen over beide stromingen. 
Van het onverkwikkelijke over
en-weer-geroep tussen Fortuyn 
en andere partijen bleef de SP 
ver weg. Dat werd uiteindelijk 
door heel veel mensen gewaar
deerd, of ze nu wel of niet SP 
stemden. Een rechtstreeks debat 
kon er niet komen omdat For
tuyn daarvan afzag, ondanks 
eerdere afspraken. 

Voortijdige stop 
campagne 

De moord op Fortuyn leidde tot 
onmiddellijke stopzetting van 
de verkiezingscampagne. Dat 
betekende voor de SP dat dui
zenden medewerkers ineens 
moesten ophouden met het ver
spreiden van miljoenen folders 
en posters en alle werkbezoe
ken, debatten en bijeenkomsten 
afgelast moesten worden. Daar
mee werd de befaamde slag
kracht van de partij stilgelegd. 
Afdelingen, die alles tot in 
de puntjes georganiseerd had
den om de wijken in te gaan en 
mensen over de streep te trek
ken om dit keer SP te stemmen, 
moesten knarsetandend hun ver
kiezingsmateriaal ongebruikt 
laten. 
Gelukkig was de campagne 
voor de SP al in januari begon 



SP-uitslagen 
Kamerverkiezingen 2002 

in 100 gemeenten 

eten 
nen. Met de 'Aanvalluh ... 
natuurlijk over links' -startcam
pagne was onze toon al gezet. In 
de aanloop naar de raadsverkie
zingen was ook al een heleboel 
verkiezingsmateriaal uitgezet. 
En na de Dag van de Tomaat 
waren veel afdelingen al vroeg
tijdig begonnen met het plakken 
van posters en het uitdelen van 
campagnefolders, met name in 
de gebieden buiten de kem
plaatsen van de partijafdelin
gen. 

Prominente rol 
Jan Marijnissen 

Verder was het van groot belang 
dat zeker in de laatste weken 
voor de verkiezingen SP-lijst
trekker Jan Marijnissen voor 
steeds meer linkse kiezers een 
aansprekend alternatief werd. 
Zijn (schaarse) media-optredens 
hadden grote impact. Waar 
andere lijsttrekkers zich merk
waardig en paniekerig gedroe
gen, slaagde de SP-voorman er 
in om rustig te blijven en de 
inhoud centraal te blijven stel
Jen . Dat gaf veel mensen nieuw 
vertrouwen. 
Daardoor konden we ook zon
der zinderende campagnefinale 
op 15 mei toch de oogst van alle 
werken binnenhalen. Meteen al 
bij de eerste prognose kort na 
het sluiten van de stemlokalen 
was duidelijk dat het een histo
rische uitslag voor de SP zou 
worden. Uiteindelijk bleef de 
teller staan op winst vrijwel 
overal, bijna 600.000 stemmen 
en negen volle Kamerzetels 
voor de nieuwe SP-fractie. En 
dan werd ook nog eens de grens 
van 30.000 leden overschreden. 

Een overwinning dus op alle 
fronten. Die winst werd sober 
gevierd vanwege de omstandig
heden - maar hij is er niet min
der indrukwekkend om. 

Nieuwe verplichtingen 

Nu de SP zo groot gegroeid is, 
schept dat nieuwe verp]jchtin
gen. Er ligt een grote verant
woordelijkheid op de schouders 
van de hele partij om het vertrou
wen van zoveel kiezers waar te 
maken. Dat zal veel eisen van 
onze nieuwe Kamerleden maar 
zeker ook van de rest van de 
partij. Juist nu zal aangetoond 
moeten worden hoe goed we par
lementaire en buitenparlemen
taire strijd kunnen combineren. 
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben laten zien dat groei niet 
automatisch komt en dat ook 
achteruitgang voor ons mogelijk 
is als er zich bijzondere omstan
digheden voordoen en we te wei
nig aan de weg getimmerd 
hebben om het vertrouwen van 
meer kiezers te krijgen. Het 
Partijbestuur stelt als centraal 
thema van het elfde congres in 
januari 2003 voor de vraag hoe 
we het beste kunnen werken aan 
vooruitgang van de SP op lokaal 
niveau. Tevens is het van groot 
belang om de nieuwe toevloed 
van leden goed in te bedden in 
onze partij. Nieuwe mensen 
moeten nieuwe kansen krijgen 
hun bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van onze partij, 
onze opvattingen en ons prak
tische werk te leveren. Dat is 
een van de voorwaarden om na 
deze prachtig gewonnen verkie
zingen nieuwe stappen voor
waarts te zetten. • 

• Deze 
gemeenten 

hebben recent 
een herindeling 
ondergaan; de 

cijfers van 1998 
zijn hieraan 
aangepast. 
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Gemeente 

Alkmaar 
Almelo 
Almere 
Alphen a/d Rijn 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem 
Assen 
Bergen op Zoom 
Bernheze 
Beverwijk 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 
Brunssum 
Bussum 
Castricum 
Culemborg 
De Bilt* 
Delft 
Delfzijl 
Den Bosch 
Den Haag* 
Deventer 
Doesburg 
Dongen 
Dordrecht 
Ede 
Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Ermelo 
Goirle 
Gouda 
Grave 
Groningen 
Haarlem 
Haarlemmermeer 
Harderwijk 
Heerenveen 
Heerlen 
Helmond 
Hengelo {0) 
Hilversum 
Hof van Twente* 
Hoogeveen 
Horst aan de Maas* 
Landerd 
Landgraaf 
Langedijk 
Leeuwarden 
Leiden 
Leiderdorp 
Lelystad 
Lith 
Maastricht 
Menterwolde 
Middelburg 
Nieuwegein 
Nijmegen 
Oss* 
Raalte* 
Ravenstein 
Reiderland 
Renkum 
Roermond 
Roosendaal 
Rotterdam 
Schiedam 
Schijndel 
Sint Oedenrode 
Sittard-Geleen* 
Sliedrecht 
Smallingerland 
Sneek 
Texel 
Tiel 
Tilburg 
Uden 
Utrecht* 
Valkenburg a/d Geul 
Valkenswaard 
Veldhoven 
Velsen {NH) 
Venray 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Voorburg-Leidschendam* 
Wageningen 
Weert 
Winschoten 
Wijchen 
Zaanstad 
Zeist 
Zevenaar 
Zoetermeer 
Zutphen 
Zwolle 

1998 
Stemmen Pret 

2.570 5,1 
1.194 3,1 
1.821 3,0 
1.303 3,4 
1.620 2,5 

14.779 4,5 
2.031 2,3 
3.888 5,5 
1.105 3,4 
1.256 4,0 
1.472 9,4 

660 3,4 
1.098 6,5 

848 5,6 
3.548 4,3 
1.542 10,1 

354 1,9 
446 2,0 
727 5,6 
695 2,6 

2.052 3,8 
932 5,7 

4.578 6,9 
8.645 3,7 
1.493 3,9 

569 9,2 
1.036 7,8 
1.879 3,1 

912 1,5 
6.153 6,0 
2.677 4,7 
3.106 4,0 

390 2,5 
588 4,8 

1.387 3,5 
451 6,3 

5.912 5,8 
2.530 3,1 
1.053 1,7 

366 1,7 
668 2,9 

7.357 16,1 
2.857 7,7 
2.275 5,0 
1.434 3,1 

618 2,7 
756 2,5 
800 5,4 
603 7,2 

1.772 8,7 
325 2,4 

2.678 5,3 
3.602 5,4 

317 2,2 
1.202 4,0 

407 10,9 
2.983 4,9 

624 8,7 
842 3,4 

1.072 3,1 
5.847 7,0 
7.654 19,3 

405 1,9 
488 9,4 
345 8,7 
483 2,4 
654 3,2 

1.509 4,2 
15.753 6,0 
2.136 5,7 
1.333 11 ,3 

347 3,5 
1.985 3,9 

317 2,7 
1.239 4,1 

505 3,0 
204 2,3 
493 2,7 

5.615 6,2 
2.300 11,0 
6.100 4,5 

645 5,9 
771 4,5 

1.247 5,5 
948 2,6 
642 3,4 

2.807 6,9 
1.467 6,5 
1.438 3,2 

551 2,8 
833 3,4 
447 4,2 
875 4,2 

2.740 3,8 
1.059 3,1 

527 3,4 
3.021 5,3 
1.042 5,4 
1.623 2,7 

2002 
Stemmen Pret 

4.850 8,9 
2.118 5,3 
4.659 5,6 
2.211 5,2 
5.353 7,0 

39.869 10,8 
4.482 4,7 
6.804 8,7 
2.258 6,3 
1.915 5,4 
1.654 9,7 
1.433 6,8 
1807 10,0 
1.369 8,1 
6.546 7,0 
1.601 9,8 
1.096 5,6 
1.382 5,9 
1.103 7,4 
1.622 5,8 
4.136 7,0 

825 5,0 
6.509 8,5 

13.282 5,7 
3.318 6,7 

835 12,6 
1.237 8,5 
3.908 5,9 
2092 3,3 

10.001 8,6 
3.455 5,6 
5.451 6,5 

599 3,6 
988 7,3 

2.259 5,3 
576 7,5 

11.453 10,1 
7.276 8,3 
3.109 4,3 

889 3,6 
1.536 6,0 
6.152 12,6 
3.445 7,9 
3.635 7,5 
3.691 7,2 

929 4,1 
1.393 4,4 
1.121 6,7 

749 8,2 
1.728 8,1 

796 5,1 
4.749 8,7 
5.301 7,5 

772 4,7 
2.237 6,2 

429 10,4 
4.163 6,2 

551 7,5 
1.784 6,5 
2.266 6,0 

10.451 11,4 
7.345 18,8 

732 3,2 
620 11,4 
460 12,0 

1.190 5,7 
1.180 5,1 
2.464 5,8 

18.778 6,3 
2.864 6,9 
1.368 10,4 

573 5,4 
2.902 5,3 

618 4,2 
1.910 5,8 
1.125 5,8 

741 7,3 
1.039 4,8 
8.885 8,6 
2.237 9,5 

14.346 9,4 
606 5,3 

1.266 6,6 
1.809 7,1 
2.581 6,4 
1.243 5,8 
2.963 6,9 
1791 7,0 

2.486 5,3 
1831 8,8 
1.439 5,2 

586 5,4 
1.498 6,3 
6.947 8,6 
2.201 5,9 

966 6,0 
4.107 6,2 
2.080 9,6 
4.273 6,4 
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Jan Marijnissen 
Jan Marijnissen werd geboren op 8 oktober 1952 
in Oss. Nadat hij de HBS kort voor het examen 
verliet, werkte hij in verschillende fabrieken, liet 
zich daarna omscholen tot lasser en werkte tien 
jaar in de metaalindustrie. Ondertussen stond hij 
aan de wieg van de SP in Oss en werd het jongste 
raadslid van Nederland in 1975. Hij bleef raadslid 
tot 1993. In 1987 werd hij het eerste Provinciale 
Statenlid van de SP, in Noord-Brabant. Een jaar 
later werd hij landelijk voorzitter van de SP. On
der zijn leiding maakte de SP een transformatie 
door van 'federatie van plaatselijke afdelingen' 
naar een partij met een landelijk programma, lan
delijke activiteiten en een landelijk gezicht. 

Ons negen al~ 

Dr. Agnes Kant 
werd geboren 
op 20 januari 
1967 in Hes
sisch-Olden
dorf (Duits

Agnes Kant 

Sinds de SP in mei 1994 doorbrak naar het natio
nale parlement, is hij fractievoorzitter van de SP in 
de Tweede Kamer. Van zijn hand verschenen de 
boeken 'Samenleven kan je niet alleen' (1993), 
'Tegenstemmen, een rood antwoord op Paars' 
(1996), 'Effe Dimmen! Een rebel in Den Haag' 
( 1998) en (samen met Karel Glastra van Loon) 
'De laatste oorlog: gesprekken over de nieuwe 
wereldorde ' (2000). Op 17 april 2002 verscheen 
zijn meest recente boek 'Schrale rijkdom; de erfe
nis van acht jaar paars'. 

land). Na de VWO in Zutphen 
studeerde ze gezondheidsweten
schappen in Nijmegen. Ze 
studeerde in 1988 af als epide
mioloog en werkte daarna zes 
jaar als wetenschappelijk onder
zoeker aan dezelfde universiteit. 
In 1997 promoveerde ze op haar 
onderzoek naar de organisatie 
van de screening op baarmoeder
halskanker. Ze was afdelings
voorzitter en later raadslid in 
haar woonplaats Doesburg. In 
1994 werd ze beleidsmedewer
ker voor de nieuwgekozen SP-

fractie in de Tweede Kamer. In 
1997 was Agnes een van de op
richters van het comité Zorg 
voor iedereen, dat het verzet 
bundelt van werkers in de ge
zondheidszorg tegen de twee
deling; daarnaast was ze drijven
de kracht achter Alles Kids?, het 
SP-actieplan voor de jeugd. 
Sinds mei 1998 is Agnes Twee
de-Kamerlid voor de SP. Ze 
werd prominent woordvoerder 
zorg en tekende voor het eerste 
SP initiatief wetsvoorstel Speel
ruimte voor kinderen. Ook was 
ze was initiatiefnemer van het 
comité Onderdak, dat strijdt voor 
het oplossen van de dakloosheid 
en opkomt voor de belangen van 
dak- en thuislozen. Daarnaast is 
ze mede-initiatiefnemer van het 
comité Nationaal Geschenk 
Mensenrechten Argentinië. 

Harry van Bommel 
Drs. Harry van Bommel werd ge
boren op 24 juni 1962 in Hel
mond. Hij doorliep de Havo in 
Zwolle, vervulde zijn militaire 
dienstplicht en volgde daarna de 
lerarenopleiding CLZ in Zwolle. 
Vervolgens studeerde hij politie
ke wetenschappen aan de Univer
siteit van Amsterdam (afgestu
deerd in 1994) en doceerde hij en
kele jaren Nederlands en Engels 
op een MBO-school. Harry werd 
in 1990 lid van de deelraad Am
sterdam Oost en voorzitter van de 
afdeling Amsterdam Oost. In 
1994 werd Van Bommel het eer
ste SP-gemeenteraadslid in Am
sterdam. Tot 1994 was hij daar
naast lid van het partijbestuur, 
waar hij zich bezighield met 
studenten en scholieren. Sinds de 
entree van de SP in de Tweede 
Kamer ging Van Bommel aan de 
slag als beleidsmedewerker On
derwijs. Hij werkte onder andere 
mee aan het spraakmakende rap
port over (het gebrek aan) kansen 
voor jongeren 'Alles Kids?'. 
Sinds mei 1998 is hij Tweede
Kamerlid voor de SP. Hij hield 
zich tot dusver bezig met Onder-
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wijs, Cultuur en Wetenschap, Ver
keer en Waterstaat, Defensie en 
Buitenlandse Zaken. 

Mr. Jan de Wit werd geboren op 10 mei 1945 in 
Zevenbergen. Na het gymnasium in Roosendaal 
ging hij rechten studeren in Tilburg. Daarna trok 
hij naar Heerlen om sociaal advocaat te worden, 
en dat is hij 25 jaar gebleven. Hij stond er ook aan 
de wieg van de plaatselijke SP-afde
ling. In 1982 werd hij het eerste raads
lid voor zijn partij in Heerlen, waar de 
SP sindsdien langzaam maar zeker uit
groeide tot de grootste partij bij de laat
ste raadsverkiezingen. In 1993 werd 

Krista van Velzen 
Krista van Velzen werd op 15 septem
ber 197 4 geboren in het Friese Sint 
Nicolaasga. Tijdens haar middelbare 
schoolperiode werkte zij als vrijwilli
ger bij het IVN Instituut voor Natuur
beschermingseducatie. Na het VWO 
en de propedeuse van de HBO-opleiding voor 
Bos- en Natuurbeheer besloot Krista te gaan wer
ken bij Stichting Kollektief Rampenplan , een 
biologisch en vegetarische catering die door heel 
Europa acties en manifestaties ondersteunt door 
te koken voor activisten. 
In 1995 organiseerde zij een voettocht van Brus-
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Jan de Wit 
Jan voorzitter van het Aktiekomitee Ereschuld 
Mijnwerkers, dat tientallen miljoenen guldens 
wist af te dwingen als schadeloosstelling voor de 
ex-mijnwerkers die in hun werkzame leven stof
longen hebben opgelopen. In 1995 verliet hij de 

gemeenteraad om de eerste SP-vertegen
woordiger te worden in de Eerste Kamer. 
Sinds mei 1998 is hij Tweede-Kamerlid 
voor de SP. Zijn beleidsterreinen waren tot 
nu toe Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en Justitie. 

se] naar Moskou voor een kernvrije we
reld. De jaren daarna bleef ze actief in 
campagnes tegen kernenergie en bewape
ning. Tijdens de Kosovo-oorlog organi
seerde zij een voettocht van het Interna
tionaal Gerechtshof in Den Haag naar het 

NAVO-hoofdkwartier in Brussel. In 1999 werd 
Krista fractiemedewerker. Ze hield zich met de
fensie, landbouw en voedselveiligheid. Vanuit 
die functie had zij ook plaats in de werkgroep 
Gentechnologie en schreef mee aan de SP
brochure Wat moeten we met de genetische 
technologie. 



op het 
• tnnen 0 

Ali Lazrak 
Ali Lazrak 
werd op 16 
januari 1948 
geboren in 
het Noord-
Marokkaanse 

dorp Azzaouia. Na het lyceum 
en militaire dienstplicht kwam 
hij in het kader van een wer
vingsactie van DAF Automo
biel naar het Limburgse Born. 
Daarna werkt hij in restaurants, 
een metaalfabriek en een plas
ticfabriek. In 1975 verhuisde 
hij naar Amsterdam. In 1978 
ging hij werken voor het Tol
kencentrum Amsterdam en 
Utrecht en zijn kennis van het 
Nederlands, Arabisch, Berbers, 
Frans en Spaans ten nutte te 
maken. In 1980 trad Ali in 
dienst bij de Stichting Regio
naal Centrum Buitenlanders 
Zuid-Holland West, daarna 
werkte hij tot 2001 als journa
list bij de NOS-radio, later 
NPS, waar hij ook lid was van 
de ondernemingsraad. Vanaf 
1986 was hij eindredacteur van 
het radioprogramma voor Ma
rokkanen in Nederland. In 
mei 2001 werd hij free-lance 
journalist. 
Ali was vrijwilliger bij het Ko
mité Marokkaanse Arbeiders in 
Nederland, medeoprichter van 
een belangenorganisatie voor 
Marokkaanse WAO'ers, be
stuurslid van Stichting Emce
mo (voor ontwikkelingswerk in 
Marokko) en van de Commis
sie 'Geef ons zes maanden' 
(Associatie van Vluchteling
journalisten). 

Piet de Ruiter werd op 21 no
vember 1956 geboren in Sche
veningen. Na de MAVO door
liep Piet de studie sociaal en 
cultureel werk aan de Sociale 
Academie in Den Haag, ge
volgd door een tweejarige part
time studie maatschappelijk 
werk. Vanuit zijn woonplaats 
Leidschendam werkte hij in ver
schillende functies bij de sociale 
dienst van gemeente Den Haag. 
Eerst als bijstandsmaatschappe-

lijk werker in zowel achter
standswijken als de rijkere 
buurten van Den Haag. Ver
volgens was hij belast met het 
opzetten van de jongerenafde
ling van de sociale dienst die 
belast werd met de uitvoering 
van de JWG, en meest recent 
bij de afdeling schuldhulp
verlening: een leven lang in 
dienst van de publieke sector. 
Vanaf halverwege de jaren ze
ventig is Piet lid van de SP en 

Piet de Ruiter 
stond aan de 
wieg van af
deling Leid
schendam, 
waar hij van 
1990 tot aan 
de laatste lokale verkiezingen 
van 2001 voorzitter was van de 
SP-fractie in de gemeenteraad. 
Hij was jarenlang districts voor
zitter en is lid van het partij
bestuur. Hij maakte deel uit van 
het campagneteam. 

Fenna Vergeer-Mudde 
Drs. Fenna Vergeer-Mudde werd 
op 15 november 1946 in Appin
gedam (Groningen) geboren. De 

eerste vier jaren van de lagere school volgde zij in 
Duitsland. Na gymnasium B studeerde ze aan de 
universiteit van Leiden Engels en Duits. Zij werkte 
als docente op verschillende middelbare scholen en 
laatstelijk gaf ze les in Nederlands als tweede taal 
aan hoger opgeleide migranten in Den Haag. 
Fenna was een van de mede-oprichters van de SP. 
Vanaf het begin is zij actief geweest in de afdeling 
Leiden. In 1995 werd zij lid van Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en voorzitter van de driekoppige 

SP fractie. In de Staten hield zij zich bezig met on
der andere ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, 
economisch beleid, verkeer en vervoer en de com
missie financiën en bestuurlijke aangelegenheden. 
In 1999 beet zij zich vast in de Ceteco-affaire, waar
bij GS in het geheim voor bankier speelde en met 
risicovolle leningen miljoenen aan gemeenschaps
geld verloor. Het resultaat loog er niet om: drie Ge
deputeerden, de griffier en de commissaris van de 
Koningin mevrouw Leemhuis zelf moesten aftre
den en het Rijk kwam met aanvullende regelgeving 
tegen speculeren met gemeenschapsgeld. 

Arda Gerkens werd op 
5 juni 1965 geboren in 
Naarden. Na Mavo en 
Havo ging ze naar de 
Nieuwe Leraren Oplei
ding in Diemen om op 
middelbare scholen godsdienst 
en Nederlands te kunnen gaan 
geven. Nadat in 1986 op het 
station in Hilversum Michael 
Poyé door nazi-skinheads werd 
doodgestoken (omdat hij te 
lang haar had ... ) werd Arda ac
tief bij de stichting Werken aan 

Verdraagzaamheid. In 
Amsterdam kwam ze te 
werken bij het Psycho
logisch Pedalogisch 
Instituut en begeleidde 
jongeren die in het 

reguliere onderwijs buiten de 
boot vielen. Daarna werkte 
ze bij verschillende jongeren
centra. In 1999 ging Arda 
bij Milieudefensie werken. 
Daar werd ze hoofd personeels
zaken. Tussendoor volgde zij 
aan de Hogeschool Amsterdam 
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Arda Gerkens 
de post-HBO opleiding voor 
organisatie, beleid en manage
ment. 
Arda maakte deel uit . van het 
districtsbestuur Noord-Hol
land, was voorzitter van de 
afdeling Amsterdam en deel
raadslid in Zeeburg en is sinds 
1999 lid van het partijbestuur 
van de SP. Gerkens maakte deel 
uit van de werkgroep die de 
notitie 'Wat moeten we met 
de genetische technologie?' 
schreef. 
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Veiligheid ontwikkelt zich steeds 
meer tot een belangrijk politiek thema. 
ledereen heeft er wel een mening over 
-die lang niet altijd gestoeld is op de 
werkelijkheid. 
In Spanning daarom een aantal feiten 
en citaten uit ons verkiezingsprogram
ma Eerste weg links. SP-munitie in 
vei I ig heidsd iscussies. 

Nederland wordt niet crimineler, maar de 
criminaliteit wordt wel gewelddadiger 

jaar bijna verdubbeld, van circa 
7800 naar circa 14.000. Het 
aantal overvallen is met 8 pro
cent gedaald. 

De stelling 'Nederland wordt steeds crimineler' klopt niet. Het Cen
traal Bureau voor de Statistiek noemt de criminaliteit in Nederland 
stabiel, en geeft bijvoorbeeld het volgende overzicht: 

1997 1998 

1.812.000 

954.000 

1.759.000 

2000 

1.800.000 

900.000 

1.800.000 

Aantal diefstallen 1.853.000 

Aantal geweldsdelicten 860.000 

Aantal vernielingen 1.656.000 

Uit de CBS-cijfers blijkt wel dat 
de aard van de criminaliteit ver
schuift: er is vaker sprake van 
geweld en vernielingen en min
der vaak van diefstallen. Dat 
beeld wordt bevestigd door de 

uitkomsten van de Politie
monitor 2001, die een toename 
signaleert van geweldsdelicten 
en bedreigingen sinds begin ja
ren negentig. Het aantal 
geweldsdelicten is sinds 1996 

Vooral de 
jeugdcriminaliteit verhardt 
De toename van de geweldscri
minaliteit komt in toenemende 
mate op het conto van de jonge
ren. In 1989 waren zij goed 
voor 7 procent van de gewelds-

delicten, in 1996 voor 15 pro
cent. Jaarlijks komen zo'n 
51.000 jongeren ( 4,2 procent 
van alle jongeren) in aanraking 
met de politie. Dat cijfer is 
sinds 1996 vrij stabiel. Van die 
51.000 jongeren gaat het in 
zo'n 9000 gevallen om ge
weldsdelicten. 

met een kwart gestegen, en 
sinds 1990 zelfs met de helft. 
Daar staat een daling tegenover 
van andere vormen van crimina
liteit, die soms ook ronduit fors 
is. Bij autodiefstallen is een ver
mindering met 25 procent te 
zien vanaf 1993 en bij woning
inbraken een daling met 30 pro
cent. Het aantal gevallen van 
straatroof is de afgelopen tien 

De Politiemonitor 2001 signa
leert verder een - geringe -
daling in het aantal mensen dat 
slachtoffer is van criminaliteit. 
In 1999 gaf 29,9 procent van de 
mensen aan slachtoffer te zijn. 
In 2000 was dat 29,7 procent. 
Ook het aantal mensen dat zich 
onveilig voelt, is die periode 
gedaald: van 30,8 procent naar 
28,5 procent. 

De roep om 
criminaliteitsbestrijding 
weerklinkt steeds luider 

Uit NIPO-onderzoek blijkt dat mensen crimina
liteit in toenemende mate een probleem vinden. In 
februari 2000 noemde 15 procent van de mensen 
criminaliteitsbeheersing prioriteit nummer één. In 
februari 2002 is dat percentage opgelopen tot 25. 
Uit peilingen van de overheid blijkt verder dat 15 
tot 20 procent van de ondervraagden zich sinds 
11 september 2001 onveiliger voelt. (Bron: RVD 
december 2001.) Bijna een kwart (22,4 procent) 
van de mensen die contact heeft met de politie, is 
ontevreden over het verloop daarvan. De meldings
bereidheid en aangiftebereidheid zijn gedaald (Po
litiemonitor 2001.) Mensen voelen zich minder 
beschermd en hebben het gevoel dat de politie min
der aanwezig en beschikbaar is voor hen. 

De criminaliteit is niet gelijkmatig verdeeld 
Allochtonen zijn boven
matig vertegenwoordigd 
in de criminaliteitsstatis-

tieken: van alle mensen 
in gevangenissen is ruim 
de helft (54 procent) in 

het buitenland geboren. 

In 1998 is gerekend over de 
hele bevolking 1,3 procent ver
dacht van het plegen van een 
misdaad. 
Van de Antillianen in Nederland 
was toen 8,4 procent verdachte 
en van de Marrokarren 5,2 

procent. In achterstandswijken 
zijn aanzienlijk meer mensen 
slachtoffer van misdrijven en 
voelen ook meer mensen zich 
aanzienlijk onveiliger. (Grote 
Stedenbeleid 2000, Erasmus 
Universiteit). 
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Taakstraffen leiden minder vaak tot herhaling 
van crimineel gedrag 

Bij taakstraffen komt de veroor
deelde niet in de gevangenis, 
maar moet hij aan aantal uren 
nuttig onbetaald werk verrich
ten. In de cliscussies die gevoerd 

Uit Eerste weg links 

worden over de strafmaat in 
Nederland, wordt al snel af
gegeven op de taakstraffen. 
'Wat stellen ze nou helemaal 
voor', schampert al gauw een 
pleitbezorger voor strengere 
straffen.' De feiten laten echter 
een positief beeld zien. Na een 
taakstraf volgt minder vaak een 
herhaling van crimineel gedrag, 
dan na een vrijheidsstraf. Tach
tig procent van de mensen met 
vrijheidsstraffen vervalt in her
haling, tegenover 62 procent 

Preventie en toezicht 

De nadruk bij de bestrijding van 
criminaliteit moet komen te lig
gen op maatschappelijke pre
ventie. Velen hebben daarin een 
taak. De landelijke overheid 
moet de voorwaarden scheppen 
waardoor criminaliteit zoveel 
mogelijk wordt voorkomen: 
bestrijding van de tweedeling en 
de armoede; beter onderwijs; 
effectieve sociale zekerheid; 
betere huisvesting en buurt
beheer. Door verbeteringen in 
de jeugdzorg, reclassering, 
maatschappelijk opvang en 
geestelijke gezondheidszorg en 
crisisopvang, kan veel werk dat 
de politie nu opvangt weer 
gedaan worden door de instel
lingen die daarvoor zijn. De 

lokale overheid moet zorg 
dragen voor voorzienin
gen in de wijken voor 
jong en oud, de leefbaar
heid van de wijken, een 
verantwoord horeca
beleid in de stad en steun 
voor buurtverenigingen. 
De politie moet meer 

mensen en middelen krijgen. Er 
moeten duidelijke afspraken ko
men met de Jokale overheid 
over de aanpak van geweld op 
straat, maar ook over het toe
zicht in de uitgaanscentra, wij
ken en buurten. In wijken en 
buurten moet meer toezicht 
komen door toezichthouders en 
wijkagenten. De gesubsidieerde 
banen van stadswachten en toe
zichthouders moeten omgezet 
worden in regulier werk. 
Vergroten van het gevoel van 
saamhorigheid en bevorderen 
van het verantwoordelijkheids
gevoel van bewoners van straten, 
buurten en wijken, levert even
eens een bijdrage aan het voor
komen van crimineel gedrag. 

Bestrijding misdaad 
p r i 0 rite i t Uit Eerste weg links 

De capaciteit van opsporing, vervolging en be
rechting dient op korte termijn op peil te worden 
gebracht zodat de regel dat misdrijven bestraft 
worden weer inhoud krijgt en de afschrikwekken
de werking van vervolging en veroordeling meer 
gaat gelden. 

van mensen met taakstraffen. 
Voor veelplegers met meer dan 
tien justitie-contacten luiden de 
cijfers als volgt: 95 procent reci
dive bij vrijheidsstraffen en 82 
procent bij taakstraffen. (Wijn 
1997). Taakstraffen zijn ook 

goedkoper. Ze kosten gemiddeld 
zo'n 900 euro aan uitvoerings
kosten voor de gehele straf, ter
wijl de gevangenisstraf zo'n 125 
euro per dag kost. Uit onderzoek 
blijkt verder dat de taakstraf wel 
degelijk als straf wordt ervaren. 

Harder straffen helpt 
niet om de criminaliteit 

te beperken 
Het is nooit aangetoond dat strenger straffen een 
gunstig effect heeft op het tegengaan van crimi
naliteit. Uit binnen- en buitenlandse onderzoeken 
blijkt eerder het tegendeel. 
• Zware straffen laten de ex-criminelen slechter 
de maatschappij in laat gaan dan ze er uit werden 
gehaald en zet ze juist aan tot herhaling van crimi
neel gedrag. (Sherman 1993, Moffit 1990). 
• In het algemeen kan gezegd worden dat harder 
straffen niet effectief is (Bosker 1997). 
• Zwaardere straffen hebben geen preventieve 
werking op de potentiële misdadiger (McGuire 
1995, Van der Werff 1979). 
• Het verhogen van de pakkans heeft wel een 
preventief effect (Liska 1987). 

Uit Eerste weg links 

Bestrijding criminaliteit 
Er dient meer aandacht te ko
men voor de sociale en culturele 
omstandigheden die crimineel 
gedrag (kunnen) bevorderen. 
Vooral moet gekeken worden 
naar de sociaal-economische 
achtergronden van criminaliteit, 
juist omdat we daarop invloed 
kunnen uitoefenen. Mensen in 
achterstandsposities worden re
latief vaker het slachtoffer van 
criminaliteit en bezwijken ook 
relatief vaker voor de verlokkin-

gen van de criminaliteit. Door 
het terugtreden van de overheid 
zijn burgers meer op zichzelf 
aangewezen. Enerzijds leidt dit 
tot het verschijnsel dat sommi
ge mensen 's avonds de straat 
niet meer op durven, anderzijds 
verhoogt dit het risico dat er 
groepen zijn die het 'recht' dan 
maar in eigen hand nemen. 
Daarom moet er meer politie 
op de straat aanspreekbaar en 
inzetbaar. 

Geen tweedeling in 
vei I igheid Uit Eerste weg links 

Om te voorkomen dat veilig
heid een commercieel product 
wordt mag het toezicht in de 
publieke ruimte uitsluitend door 
politieagenten of toezichthou
ders van de overheid worden 
uitgeoefend. Stadswachten moe-

ten in een reguliere baan 
onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten komen. Om het vei
ligheidstoezicht en het gevoel 
van veiligheid van burgers te 
vergroten moet de wijkagent 
terugkeren. 
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Linkse PvdA: eerst zien, dan geloven! 
De SP ziet niks in het voorstel van PvdA
vice-fractievoorzitter Arie Duivesteijn om 
samen met Groenlinks, de SP en wellicht 
D66 een 'links blok' te vormen om tegen
gas te geven aan een toekomstige rechtse 
regering. Fractievoorzitter Jan Marijnissen: 
'Laat Duivesteijn eerst maar eens in zijn 
eigen fractie kijken of hij daar iets progres
siefs van kan maken.' 

In de acht jaar dat de SP nu in de 
Tweede Kamer zit heeft de 
PvdA steeds elke samenwerking 
afgewezen. Vrijwel alle moties 
van de SP konden rekenen op 
een tegenstem van de PvdA. 
Ook partijsecretaris Tiny Kox 
vindt de aangekondigde om
mezwaai van de PvdA daarom 
niet overtuigend: 'De PvdA zit 
twaalfjaar in een rechts kabinet, 
verliest vervolgens de verkie
zingen en enkele uren later zou 
het dan plotseling een linkse 
partij zijn? De wonderen zijn de 

wereld nog niet uit, maar ook 
bij dit wonder geldt eerst zien, 
dan geloven. GroenLinks
voorzitter Mirjam de Rijk wil 
wel samenwerken, maar ze 
weet nog niet hoe. Ze vindt dat 
links zwakker uit de verkiezin
gen gekomen is en daarom meer 
samen moet doen. Tiny Kox 
kijkt daar anders tegen aan: 'Bij 
de verkiezingen van 1998 ging 
GroenLinks vijf zetels vooruit 
en wij drie, nu levert Groen
Links er één in maar winnen wij 
er vier. Per saldo is dat een 

opmerkelijke groei voor links in 
de Kamer! Al die tijd was de 
PvdA medeverantwoordelijk 
voor een rechts beleid. Dát zijn 
de feiten en daar kijken wij 
graag naar.' D66 heeft al laten 
weten zich helemaal niet aan
gesproken te voelen door de 
term 'links'. Bestuurslid Van 
Drimmelen: 'Soms werk je 
samen met links, soms met 
rechts. Dat willen we graag ook 
in de toekomst blijven doen.' 
Marijnissen constateert dat de 
opvattingen van PvdA en SP 

Huursubsidieblunder kan gezinnen 
en ouderen veel geld gaan kosten 
Eind mei stelde Piet de Ruiter, 
een van onze nieuwe Tweede
Kamerleden, schriftelijke vra
gen aan staatssecretaris Remkes 
over het verlagen van de huur
subsidie voor 65-plussers. In 
Almere bleek deze groep dit 
jaar 30 procent minder subsidie 
te krijgen terwijl hun inkomen 
noch de woonsituatie waren 
gewijzigd. Inmiddels is duide
lijk geworden dat er ongeloof
lijk geblunderd is: door een 
'computerfoutje' zijn voor zo
wel gezinnen als 65-plussers de 
berekeningstabellen voor alleen-
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staanden gebruikt. De Ruiter: 
'Voor honderdduizenden men
sen is dus een verkeerde bereke
ning gemaakt die hen tot 60 
euro per maand kan kosten . Wij 
vragen van de staatssecretaris 
die fout vóór 1 juli - het 
moment waarop de nieuwe 
huursubsidie wordt uitbetaald -
te herstellen' . Toch gaan oude
ren er sowieso op achteruit. In 
het nieuwe belastingstelsel zijn 
voor hen een aantal aftrekposten 
geschrapt in ruil voor een lager 
basistarief. Maar fiscaal, voor 
de berekening van de huursub-

sidie, hebben zij nu een hoger 
inkomen en krijgen ze dus 
minder tegemoetkoming. Paulus 
Jansen, fractiemedewerker in 
Den Haag: 'Er is hiervoor een 
overgangsregeling in het leven 
geroepen, maar die is bij zo 
goed als niemand bekend. Die 
houdt in dat ouderen de komen
de drie jaar bij de berekening 
van hun inkomen voor de huur
subsidie nog gebruik mogen 
maken van die niet meer 
bestaande aftrekposten. Een in
gewikkelde klus, en ik ben er 
dan ook bepaald niet gerust op 
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sterk uiteen lopen: 'De PvdA 
heeft zich jarenlang steeds ver
der van het socialistische ge
dachtengoed afgekeerd en is 
een gewone liberale partij 
geworden. Ik wil eerst wel eens 
zien hoe dat in de toekomst 
gaat. Vooralsnog is er gewoon 
geen sprake van dat de PvdA en 
de SP genoeg overeenkomsten 
hebben om een 'blok' te vor
men .' Partijsecretaris Kox: 'Let 
wel: wij zijn altijd voor samen
werking waar dat mogelijk is . 
Dat hebben we in de afgelopen 
jaren keer op keer bewezen. We 
hebben allerlei organisaties bij
een weten te brengen, of het nu 
ging om het organiseren van 
verzet tegen oorlog en bewape
ning, aanslagen op kostbare 
natuurgebieden of misstanden 
in de zorg. De PvdA stond al
tijd aan de andere kant. Het is 
niet voor niks dat zoveel 
mensen van de PvdA over
gestapt zijn naar de SP. Bij ons 
voelen ze zich gewoon beter 
thuis!' 

dat dat vlekkeloos gaat verlo
pen. Hier ligt voor de afdelingen 
een mooie taak: ouderen moeten 
ten eerste op de hoogte worden 
gesteld van die overgangsrege
ling, en er moet dan ook gebruik 
van worden gemaakt door de 
consulenten van gemeente of 
woningbouwcorporatie die hen 
helpen met het invullen van de 
aanvragen.' Afdelingen die zelf 
hulp bieden bij de aanvraag 
moeten zich hierover goed laten 
voorlichten. Het ministerie 
heeft een telefonisch helpdesk 
(0800-4887782) en is per e-mail 
om raad te vragen: 
huursubsidieinfo@minvrom.nl 



Al 55 jaar strijd om Kashmir 
De spanningen tussen India en Pakistan over 
Kashmir lopen de laatste weken weer hoog op. 
In Spanning de achtergronden 

In augustus 1947 wordt Brits
)ndië onafhankelijk en krijgt de 
bevolking van de 565 provin
cies de keuze zich aan te sluiten 
bij Pakistan of bij India. De 
bevolking in Kashmir is- even
als de Pakistani - overwegend 
islamitisch, India kent in meer
derheid een hindoestaanse 
bevolking. Maar nog voordat 
het referendum in Kashmir 
wordt uitgevoerd, tekent de 
toenmalige Maharadja van 
Kashmir op eigen houtje een 
aansluitingsverdrag met India, 
waarna Indiase troepen nog 
dezelfde dag grote delen van 
Jammu en Kashmir bezetten. 
De eerste oorlog tussen India 
en Pakistan wordt dat jaar uit
gevochten, gevolgd door 
VN-resoluties die alsnog een 
referendum eisen over het lot 
van Kashmü. Deze resoluties 
worden nooit uitgevoerd. In 
1962 vechten India en China 
een grensoorlog uit, waarbij 
China zo'n 20 procent van 
Kashmir bezet (Aksai Chin). 
Dit deel van Kashmir grenst aan 
de Chinese provincie Xinjiang 
en kent een overwegend islami
tische bevolking, de Oeigoeren. 
In 1965 volgt de tweede 
Kashmir-oorlog tussen India en 
Pakistan, in 1971 de derde, die 
eindigt met het ver terugdringen 
van de Pakistaanse troepen en 
het Simla-verdrag waarin de 
huidige bestandslijn tussen In
dia en Pakistan, dwars door 
Kashmir, wordt vastgesteld. 

Pakistan verliest in deze oorlog 
ook Oost-Pakistan, sindsdien 
het onafhankelijke Bangladesh. 
In de jaren negentig lopen de 
spanningen weer op en legeren 
beide landen honderdduizenden 
militairen langs de bestandslijn. 
In 1999 komt het tot een gewa
pend treffen (de zogemaande 
Kargil-oorlog) waarbij duizen
den doden vallen. Aanslagen 
over en weer hebben al tien
duizenden burgers het leven 
gekost. India weet zich al die 
jaren gesteund (diplomatiek en 
militair) door de Sovjet-Unie, 
Pakistan onderhoudt goede 
betrekkingen met China. En zo 
werkt de Koude Oorlog ook 
door in het geschil over 
Kashmir. 
Sinds 11 september en de Ame
rikaanse jacht op Taliban- en 
Al-Qaida stijders heeft het 
Kashmir-conflict er weer een 
dimensie bij. Kashmir grenst 
aan het noorden van Afghanis
tan, en dient naar verluidt ook 

als vrijplaats voor radicale mos
lims. India ziet hierin een kans 
om de 'oorlog tegen terrorisme' 
aan te wenden voor bestrijding 
van seperatisten in Kashmir. 
Tegelijkertijd is Amerika voor 
deze oorlog juist afhankelijk 
van Pakistan, dat haar claim op 
Kashmir als wisselgeld voor die 
medewerking heeft ingezet. En 
in het noord-oosten ziet China 
kans om haar strijd tegen de 
Oeigoeren en de bezetting van 
Aksai Chin met het anti-terro
risme-argument te legitimeren. 
De Oeigoeren hebben vanaf 
de jaren negentig hun strijd 
tegen China opgevoerd, volgens 
Bejing met financiële en mili
taire hulp van - wie anders -
Bin Laden. 
Diverse 'oplossingen' voor het 
conflict zijn ,door de jaren heen 
de revue gepasseerd. Een ervan 
is het bestendigen van de status 
quo door van de bestandslijn een 
door alle partijen geaccepteerde 
grens te maken. Een referendum 
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onder de Kashmiri 's over aan
sluiting bij India of Pakistan, of 
zelfstandigheid, lijkt onwaar
schijnlijk. Geen van beide lan
den wil het ns1co lopen 
Kashmir te verliezen aan de 
ander of aan een soeverein 
Kashmir. Ook China vreest deze 
laatste optie omdat ze zich dan 
geconfronteerd ziet met een 
nieuwe moslimstaat aan haar 
zuidgrens. En zelfs binnen 
Kashmir wordt volledige zelf
standigheid niet breed onder
steund: Kashmir is geen 
etnische of religieuze homegene 
entiteit en een burgeroorlog is 
sneller begonnen dan gestopt. 
Een derde 'oplossing' is het 
zogenaamde 'Andorra-model', 
dat voorziet in een gedemili
tariseerd Kashmir dat onafhan
kelijk wordt op de gebieden van 
defensie en buitenlandse zaken 
na. Daarover blijven India en 
Pakistan, ieder aan hun eigen 
kant van de bestandslijn, zeg
genschap houden. Maar voor
lopig liggen er een miljoen 
Indiase en Pakistaanse militai
ren langs de grens tegenover 
elkaar. Britse bemiddeling in 
Pakistan om te komen tot een 
eind aan terreuraanslagen van 
radicale moslims op Indiase 
doelen moet India afhouden van 
het verder dreigen met een nu
cleaire aanval. India en Pakistan 
hebben geen onderling waar
schuwingssysteem om te voor
komen dat een conventioneel 
ge~apend treffen 'per ongeluk' 
overgaat in een .kernoorlog. De 
inzet is kortom hoog en het con
flict ongekend ingewikkeld: 
geen situatie voor eenvoudige 
oplossingen of militair avon
turisme. • 
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Goede Statenverkiezingen vergen nauwgezette voorbereiding 

Het is zó 

Vie aar geleden waren we van 
d artij in acht van de twaalf 

rovincies, en ontbraken we in 
Friesland, Drente, Flevoland en 
Zeeland. Voor 2003 wordt de 
vraag wel of niet deelnemen als 
volgt beantwoord: de verschil
lende regio-overleggen dienen 
voor hun provincie(s) uiterlijk 
1 september een gemotiveerd 
verzoek in om mee te mogen 
doen, of laten gemotiveerd we
ten waarom ze nfet mee willen 
doen . Het Partijbestuur onder
zoekt vervolgens de verzoeken I 
niet-verzoeken en adviseert aan 
de Partijraad, die in de vergade
ring van 21 september besluit 
waar we deelnemen. 

Alle SP-leden kunnen zich mel
den als kandidaat voor de lijst in 
de provincie waar ze wonen. De 
aanmeldingstermijn loopt tot 
1 oktober, aanmeldingen moe
ten naar de voorzitter van de 
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Na de stembusslagen van maart 
en mei is het maar kort uitrusten 
geblazen. Want in maart 2003 ope
nen de stembureaus opnieuw hun 
deuren, en wel voor het kiezen van 
nieuwe provinciebestuurders. In 
Spanning de interne procedure, 
zoals het Partijbestuur hem gaat 
voorstellen aan de Partijraad van 
15 juni, plus een aantal tips, waar
schuwingen en adviezen voor het 
opstellen van de kandidatenlijsten. 

afdeling waartoe de kandidaten 
behoren. De informatie over de 
kandidaatstelling komt in de 
Tribune, zodat ieder lid op de 
hoogte gebracht wordt. 
De deelnemers aan het regio-

overleg uit een bepaalde pro
vincie stellen de ontwerp-kandi
datenlijst vast - op basis van de 
aanmeldingen en van eigen in
zichten. Dat zijn dus de voorzit
ters van de afdelingen en de 
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raadsfracties, de Statenleden 
en de door de regioconferentie 
gekozen leden van het Partij
bestuur. Zij kunnen desgewenst 
bij de voorbereiding een com
missie instellen. 



De ontwerplijst en de lijst van 
leden die zich gemeld hebben, 

maar geen plaats op de ontwerp
lijst gekregen hebben, worden 
uiterlijk op l november vast
gesteld en ter kennis gebracht 
van alle afdelingen en van de 
afdelingsafgevaardigden naar de 
regioconferenties die eind no
vember/begin december gehou
den worden. 
De afgevaardigden naar de 
regioconferenties (die een even
redige vertegenwoordiging vor
men van de leden) stellen de 
definitieve lijst vast, waarbij de 
afgevaardigden uiteraard alleen 
stemmen over de lijst van hun 
provincie. 

Winst in zicht
wees erop voorbereid 

Bij de Kamerverkiezingen vari
eerden de uitslagen per provin
cie van 4,5 procent in Zeeland 
tot 7,3 procent in Noord-Hol
land. Als we die uitslagen kun
nen vasthouden, gaan we grote 
winst boeken bij de Staten
verkiezingen. De uitslag van 
Noord-Holland bijvoorbeeld 
zou een groei betekenen van 
twee naar zes zetels. De opstel
lers van de kandidatenlijsten 
dienen daar terdege rekening 
mee te houden - ook al is de 
kans groot dat het aantal Staten
zetels met ingang van maart 
2003 teruggebracht wordt. Een 
wetsvoorstel dat dit regelt is 
inmiddels door de Tweede 
Kamer aangenomen en wacht 
op behandeling door de Eerste 
Kamer. Maar ook bij minder 
Statenzetels geldt voor ons: 
winst in zicht! Hoe bereiden we 
ons daar het beste op voor? 
'Stel snel een provinciaal 
V-team samen,' adviseert Ger 
Wouters van het landelijke 
partijbureau en zelf voorrnalig 
Statenlid m Noord-Brabant. 
'Met daarin bijvoorbeeld je 
Statenleden, de partijbestuurs
leden uit jouw provincie en 
andere mensen die graag wat 
verder kijken dan de eigen af
deling. DatV-team kan advise
ren bij het samenstellen van de 
lijst, kan alvast nadenken over 
het programma en moet zich 

vooral ook bezighouden met het 
inschakelen van de leden buiten 

de kernplaatsen van de afdelin
gen. Door de uitstekende uitslag 
van de Kamerverkiezingen is 
het daar nu echt het juiste 
moment voor. Overal in het land 
schrijven we nieuwe leden in, 
van wie een groot deel graag 
wat wil doen voor de SP. Daar
van moeten we zeker gebruik 
maken.' 
Wat maakt iemand tot een goede 
kandidaat voor een zetel in de 
Staten? 
Wouters: 'Zo iemand moet goed 
contacten kunnen opbouwen 
met mensen en organisaties. De 
discussies gaan in vergelijking 
met de gemeenteraad meer over 
beleid en nota's en minder over 
de uitvoering. Het werk is alle
maal wat abstracter. Daar moet 
je tegen kunnen.' En een combi
natie van raads- en statenlid
maatschap, werkt dat? 'Soms 
werkt dat uitstekend, en soms 
ook niet. Daarover kun je geen 
algemene uitspraken doen.' 

'Zorg dat je anders blijft 
dan de rest' 

Mi enk Graats
ma was in het 
verleden 
raadslid in 
Alkmaar en is 
nu Statenlid 
in Noord
Holland. Wat 
heeft volgens 

hem een kandidaat-statenlid 
nodig? 'Het werk in de Staten is 
taai en niet zo bar levendig. Het 
gaat minder dan in de raad om 
de directe belangen van mensen 
die je persoonlijk kunt opzoe
ken. Je hebt dus mensen nodig 
die daar tegen kunnen . Verder 
moeten de kandidaten ons 
standpunt delen en kunnen ver
dedigen dat provincies beter 
vervangen kunnen worden door 
kleinschaliger regio's, die dich
ter bij de mensen staan. Nog een 
tip bij het samenstellen van de 
lijst: denk eraan dat de hoogst
geplaatste vrouw gegarandeerd 

Onthoud je van jargon en 
pas op dat je geen variant wordt 
van GroenLinks of PvdA 

gekozen wordt - ook al staat ze 
bijvoorbeeld op plaats zes.' 

Graatsma is vorig jaar door het 
Politiek Geuzenberaad uitgeroe
pen tot het beste Statenlid van 
Nederland. Welke tips heeft hij 
voor aspirant-collega's? 
'Zorg dat je anders bent. Waak 
voor het 'wij-gevoel'. Onthoud 
je van jargon, en pas op dat je 
geen variant wordt van Groen
Links of PvdA. Mijn advies is: 
opereer op het randje - wees 
niet onbetamelijk, maar zeg al
tijd waar het op staat. Verder: 
mijd buitenlandse reizen en 
werkbezoeken waar je alleen 
met de bobo's praat. Blijf altijd 
SP'er. Dat wil zeggen: kijk 
naar de werkelijkheid achter de 
fraaie woorden, en leg verban
den: wat is de oorzaak, wat bete
kent het voor de mensen? 
Reageer alert op signalen van 
buiten de raad: brieven aan de 
fractie bijvoorbeeld. En probeer 
zoveel mogelijk zelf de agenda 
te bepalen, en laat je in ieder 
geval niet alleen leiden door 
de agenda van GS: stel veel 
schriftelijke vragen, houd inter
pellaties. Tenslotte, wees erg 
gespitst op geheimzinnigdoene
rij. Een stuk is of geheim (en dan 
moet goed kijken of daar echt 
een reden voor is) of openbaar
en dan moet je niet accepteren 
dat er vertrouwelijkheid op
gelegd wordt.' • 

SP in de Staten 
aantal Statenzetels SP-percentage 

aantal nieuw na wijziging bij de 
Statenzetels nu Provinciewet SP-zetels nu Kamerverkiezingen 

Groningen 55 43 2 6,9 

Friesland 55 45 5,6 

Drenthe 51 41 5,0 

Overijssel 63 47 2 4,7 

Flevoland 47 39 4,8 

Gelderland 75 53 2 5,4 

Utrecht 63 47 2 6,0 

Noord-Holland 79 55 2 7,3 

Zuid-Holland 83 55 3 5,0 

Zeeland 47 39 4,5 

Limburg 63 49 2 5,7 

Noord Brabant 79 53 4 7,1 
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Het W -promoteam 
laat zich graag zien op grote 
en kleine festivals 
ROOD, jongeren in de SP, wil 
deze zomer graag een hoop 
festivals bezoeken. Het is de 
bedoeling om daar met een 
Promo-team stickers uit te 
delen. Van de meeste grote 
festivals weet ROOD uiteraard 
al wanneer en waar ze gehou
den worden, maar ROOD wil 
ook graag naar festivals die 
voorallokaal bekend zijn. Maar 

dan moet de afdeling wel door
geven wanneer er wat te bele
ven valt. Elk festival -maakt 
niet uit welke muziek er 
gespeeld wordt - is geschikt 
voor ROOD, als er maar rede
lijk wat bezoekers verwacht 
worden. Voor de bemensing 
van het promoteam zorgt 
ROOD, waarbij ze wel de 
voorwaarde stelt dat er tenrnin-

ste één persoon van de af
deling meekomt- en dat hoeft 
geen jongere te zijn. Is er dus 
een festival bij jou in de buurt, 
bel dan met ROOD-coördinator 
Jorg Wemerop (OlO) 243 55 
57 of stuur een mailtje naar 
jwerner@sp.nl En natuurlijk 
heet Jorg je ook heel hartelijk 
welkom als je deel wil gaan 
uitmaken van het promoteam. 

Solidair 

Zaterdag 22 juni - Jaarbeurs Utrecht - aanvang 11.00 uur 

Zomerschool 2002 over 

Bestemd voor: 
SP-leden, vakbondsleden 
en alle werknemers die 
belang hechten aan een 
sterke vakbeweging. 

De noodzaak van links 

16 

De inmiddels traditionele 

zomerschool voor actieve 

SP' ers is dit jaar van 8 tot 

en met 11 augustus. Dat wil 

zeggen: van donderdag

avond tot en met zondag

middag. Het thema is: 'De 

noodzaak van links' . Met 

discussies, boeiende gast

colleges van verrassende 

docenten en een ontspan

nend politiek café wordt 

diep op dit onderwerp in

gegaan. Daarbij komen zowel 

het verleden als het heden en 

de toekomst aan bod. Deel

name staat open voor alle 

actieve en betrokken SP'ers. 

Voor meer informatie en voor 

aanmelding kun je terecht bij 

Rosita van Gijlswijk van het 

Afdelingsteam: (010) 243 55 64, 

of studiecentrum@sp.nl 

De zomerschool wordt georga-
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niseerd in jeugdherberg 

De Grote Beer in Apeldoorn. 

De kosten, ook van de maal

tijden, komen grotendeels 

voor rekening van de lande

lijke partij, maar van de 

deelnemers wordt wel een 

bijdrage gevraagd. Het aantal 

plaatsen is beperkt tot 50. 

Daarbij geldt: wie het eerst 

komt, het eerst maalt. 

Wees er dus snel bij . 
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Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden 
Verschijnt 12keer per jaar, vierde jaargang nummer 6, 4 juli 2002 

aanloop 
gevolgen 15 mei 

Amerikaanse 
in Nederland? 

hoe werkt 

Kritische geluiden op 
Solidairdag over heden en 

toekomst vakbeweging 
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Geen 
theekransje 

Onze partij is geen theekransje -wie de wereld 

wil veranderen kan niet met de armen over elkaar 

zitten maar moet de handen uit de mouwen 

steken. Dat blijkt na de geweldige verkiezingsuit

slag van 15 mei. Even hebben we ervan genoten, 

maar meteen daarna hebben we ons afgevraagd: 

hoe gaan we nu verder? Wat doen we met de 

versterkte positie in de Tweede Kamer, en hoe 

gaan we ervoor zorgen dat we onze volgende slag 

slaan op plaatselijk niveau? Want we willen dat 

ook dicht bij huis, om de hoek, de strijd voor 

bescherming van het goede en opruimen van het 

slechte in de samenleving wordt gevoerd. We 

willen ook daar bewijzen dat wij ons echt inspan

nen voor de mensen die dat nodig hebben. Dat 

we zonder mankeren tegen de stroom ingaan om 

de belangen van de mensen te behartigen. Onze 

Partijraad heeft afgesproken dat elke afdeling aan 

de slag gaat om er in de directe omgeving een 

nieuwe afdeling bij te maken. Dat kan uitstekend, 

want we hebben sinds 15 mei ook daar meer 

stemmers en leden dan ooit. We hebben onszelf 

één jaar de tijd gegeven om dit doel, verdubbeling 

van de partij op lokaal niveau, te bereiken. En we 

geloven er ook in, net zoals we vertrouwen had

den in onze doelen in de afgelopen verkiezings

campagne. Dat wil niet zeggen dat we elk doel 

halen. We zijn mensen en maken dus ook inschat

tingsfouten. Bijvoorbeeld bij de afgelopen raads

verkiezingen. Daar rekenden we met z'n allen op 

vette winst maar we bleven per saldo slechts 

gelijk. We hebben ervan geleerd. In deze Spanning 

een verslag van de commissie die de raadsverkie

zingen onder de loep nam.Omdat we bereid zijn 

om snel te leren zijn we in staat om snel te veran

deren als dat nodig is. In de voorbereiding van het 

komende congres (dat op 25 januari 2003 plaats

vindt) zullen we die eigenschap nodig hebben -

om onze partij een nog beter middel te maken 

inde handen van alle mensen die een betere 

samenleving willen -en daaraan willen werken. 

Tiny Kox is algemeen secretaris van de SP 

PS: Toch leuk dat allerlei partijen nu zeggen dat er 

veel van ons te leren valt. Laten we ervoor zorgen 

dat dat zo blijft. 

Kamerleden en andereSP'ersschrijven regelmatig interes
sante opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft 
in elke uitgave een overzicht van de recente opinies. 
De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.nl/ 
tegenst!theorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen 
bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. Noem 
dan wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 

Zomerschool 
8 tlm 11 augustus 

Apeldoorn 

Zomerschool 
15 t/m 18 augustus 

Vierhouten 

Festival Tomaat 
15 september 

Vierhouten 

Partijraad 
21 september 

Utrecht 

Elfde SP-congres 
25 januari 2003 
Utrecht 
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Spreiding allochtonen noodzakelijk 

Ali Lazrak in Trouw op 30 mei 2002 

De politieke aardverschuiving van 15 mei 

weerspiegelt de geweldige onvrede in de 

samenleving, zegt Ali Lazrak: Het moet anders 

en beter. 'Maak een Deltaplan voor een 

geïntegreerde samenleving waarin een veel 

evenwichtiger spreiding van allochtonen over 

wijken, scholen en banen centraal 

staan.' Mfi@JI 

'Eigen bijdrage voor gezondheidszorg ongewenst' 
Agnes Kant in Algemeen Dagblad 

op 7 juni 2002 

Iedere patiënt moet zelf een deel van de 

behandeling betalen, is het advies van de Raad 

voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan 

de kabinets informateur. Agnes Kant ziet de bui 

al hangen . Volgens haar is het invoeren van de 

eigen bijdrage niet de juiste oplos

sing voor de problemen in de zorg. 

Niet regels, maar politici discussiëren 
Ronald van Raak in Het Financieele Dagblad 

op 14 juni 2002 

De recente voorstellen voor de gekozen 

burgemeester en de invoering van kiesdistric

ten stemmen Ronald van Raak niet onverdeeld 

gunstig. 'Politiek is meer dan wetten maken; 

niet regels, maar politici discussiëren. 

Als politici problemen zien, willen ze wetten 

veranderen. Dat is een ongezonde 

reflex.' 



Lokale vuist tegen 
provinciaal beleid 
In het West-Brabant zijn de 
plannen voor industrieterrein 
Moerdijk 2 in een belangrijke 
fase beland. Gedeputeerde 
Staten willen dat het besluit 
hierover kort na de vakantie 
valt, maar duidelijk is dat het 
verzet groeit. De bevolking is 
tegen, de gemeenteraad en het 
nieuwe college van Moerdijk 
ook. Maar de provincie wil 
het plan blijkbaar koste wat 
kost doordrukken. Een 'on
derzoek' dat ze liet uitvoeren 
onderzocht dan ook niets , 
maar diende alleen om het 
standpunt vóór te onderbou
wen . Volgens SP' er Chris 
Verschuuren uit Fijnaart, 
gemeente Moerdijk, tilde GS 
het definitieve besluit over de 
zomer heen, zodat er tot die 
tijd nog flink gelobbyd kan 

worden . 'Dus moet de bevol
king dat ook doen, en gaan 
wij de mensen mobiliseren,' 
zegt Verschuuren. Samen met 
SP-Statenlid Hugo Polder
man, die al eerdere in felle 
bewoordingen afstand nam 
het provincie-onderzoek, zette 
hij een handtekeningenactie 
op in Moerdijk. 'Als GS het 
plan er voor augustus door
heen wil 
jagen, is dit het moment om 
in actie te komen. Bovendien 
geven we als SP meteen 
ons visitekaartje af voor de 
komende Statenverkiezingen.' 
Momenteel worden er 10.000 
aan GS gerichte protestkaar
ten tegen Moerdijk 2 ver
spreid. 
Info: Chris Verschuuren 
(0168) 46 28 97. 

• 

Maatschappelijke 
betrokkenheid of 
grootspraak? 
Terwijl de PvdA dit voorjaar lan
delijk op de grootste nederlaag in 
haar geschiedenis afkoerste, 
hield hij in Amsterdam de so
ciaal-democratie overeind. Dat 
schreef de Nieuwe Revu in een 
interview met PvdA' er Rob 
Oudkerk, tegenwoordig wethou
der in de hoofdstad. Interessant 
vond SP-raadslid Remine Al
berts de passage, waarin Oud
kerk zijn 'recept van de dokter' 
uiteenzet: 'De wijken in. Meer 
rood op straat, noemde ik dat. Ik 
heb wel honderden mensen ge
sproken. Met buurtbewoners 
sloot ik contracten af. Gewoon 
een A4-tje met afspraken.( . . . ) Ik 
beloofde zwart op wit daarvoor 
te gaan vechten. Op 1 juni 2004 
leg ik in die buurten rekenschap 

af. Niet gelukt? Waarom dan 
niet? Als mijn uitleg niet deugt, 
moeten ze beslist niét op mij 
stemmen,' aldus Oudkerk in het 
weekblad. Mooie woorden, maar 
over Oudkerks afspraken met 
buurtbewoners heeft de raad wel 
iets te zeggen, realiseerde Al
berts zich. En dus schreef ze de 
PvdA' er een brief, waarin ze de 
hem vroeg toe te lichten om wat 
voor 'contracten' het dan wel 
ging. Op 27 juni is er nog geen 
antwoord op die brief. Wel liet 
Oudkerk op 26 juni weten 'te 
werken aan een antwoord'. 
'Beetje vreemd allemaal,' zegt 
Alberts. 'Bij mij blijft de indruk 
van pure bluf bestaan. Ik ben 
heel benieuwd naar zijn ant
woord.' 

Haagse SP wil dichters bij de politiek 
Vertegenwoordigers van het volk 
Hoort hoe ik hier mijn toorn vertolk 
Voorzitter, Leden van de Raad 
Ga gerust even zitten als u nog staat. 

'Dichter bij de politiek' heet het nieuwste collectief van Haagse 
dichters die zich betrokken voelen bij de gemeentepolitiek én de be
volking van Den Haag. Het collectief is een idee van de Haagse 
SP' ers Miguel Sloendregt enErwin van Leeuwen, die met 'Dichter 
bij de politiek' de inspreektijd van burgers in de gemeenteraad meer 
kleur en venijn willen geven. 'Het is me opgevallen dat raadsleden 
vrijwel nooit luisteren als er burgers willen inspreken. Ze gaan zitten 
eten, drinken of zelfs de krant lezen. Terwijl het voor de burger die 
het woord voert echt om een halszaak kan gaan. Met het collectief 
willen we de politieke alledaagsheid verwoorden in fatsoenlijk 
Nederlands en de raad en het college in klare taal toespreken over 
actuele onderwerpen in Den Haag,' aldus Sloendregt En omdat het 
taalgebruik in de raad nogal verschilt van de taal op straat, kiest het 
collectief voor het geschreven en gesproken rijm om die kloof te 
dichten. Iedereen, ongeacht zijn of haar politieke overtuiging, kan 

een opinie in dichtvorm aandragen en sturen naar het speciale mail
adres van het collectief: dichterbijdepolitiek@tomaatnet.nl. Miguel 
Sloendregt 'Het zou mooi als we creatief talent kunnen koppelen 
aan politiek talent. Of anders gezegd: dat we politieke activiteit kop
pelen aan culturele activiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan een netwerk 
van studenten en dichters in de stad.' 
Inmiddels legde 'Dichter bij de politiek' haar eerste ei op 27 juni in 
de gemeenteraad tijdens de behandeling van het agendapunt 'In
spreektijd van de Burgerij': 

Aan het eind van het rijm dat ik hier voor u flans 
Ligt nog besloten een stimulans 
Zijn er raadsleden die burgers nog durven schofferen 
"Dichter bij de Politiek" zal ze mores leren 
Uw namen en daden ze worden geturfd 
Wie negeert hier de burger, 
kom mensen. wie durft. 

Info: Miguel Sloendrecht: (070) 384 03 59 of 
www.dichterbijdepolitiek.tomaatnet.nl 
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De slag om Tilburg-Noord 

Johan 
van den Hout 

Bij een stevige actie komt méér kijken dan een 
spandoek, een folder en een megafoon. Het gaat 
erom met álles rekening te houden en constant 
creatief en alert te reageren op nieuwe ontwik
kelingen. In Spanning een aantal leerzame 
voorbeelden uit de praktijk. Deze keer fractie
voorzitter Johan van den Hout over de strijd van 
SP en Tilburg-Noord tegen het gemeentebestuur. 

'In 1998 krijgt Tilburg-Noord 
een asielzoekerscentrum voor 
425 bewoners. Omdat de wijk 
gebukt gaat onder sociale pro
blemen en het hoogste percen
tage allochtonen kent van de 
stad, wordt onder druk van de 
wijkbewoners en alle politieke 
partijen besloten het centrum 
binnen vijf jaar te verhuizen 
naar een betere plek. Sinds 1998 
zijn de problemen in Noord 
alleen maar verergerd en is het 
aandeel allochtonen toegeno
men. Op 23 mei kondigt wet
houder Mevis (GroenLinks) 
echter een onderzoek aan onder 
zo'n drieduizend omwonenden, 
om te bezien of er draagvlak is 
het AZC te laten staan. Dat 
besluit en de reacties erop van 
de bewoners van Noord zijn 
voor ons aanleiding in actie te 
komen. Er ligt immers een dui
delijke afspraak en wij zien 
geen enkele reden daarvan af te 
wijken. Ook hebben de asiel
zoekers, die nu op een kluit 
midden in een probleemwijk 
bivakkeren, wat ons betreft nog 
steeds recht op een betere plek. 

Het voorstel voor een draag
vlakonderzoek blijkt pas voor 
de commissievergadering van 
10 juni geagendeerd: we laten 
dat vervroegen naar 27 mei, 
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vlak voor de infobijeenkomst 
voor de wijk. Op 28 mei beleg
gen we een bijeenkomst waar 
we de mensen uitnodigen die op 
de gemeentelijke infobijeen
komst een goed verhaal hadden. 
(Tien mensen, maar er komen er 
dertig). We bespreken daar alle 
actie-opties, die we vooraf 
geïnventariseerd hadden. In de 
Joop van de weken bespreken 
we alle volgende stappen met 
deze mensen. Ook praten we 
met wijkorganisaties, directie 
en medewerkers van het AZC 
en zelfs met de grote voorstan
der van blijvende opvang in 
Noord, pastoor Hendrickx. Nie
mand kan ons verwijten maar 
één kant van de zaak te (willen) 
kennen. 

Voor de tweede commissie
vergadering over de kwestie 
organiseren we zeven inspre
kers en roepen we de buurt met 
een pamflet op aanwezig te zijn: 
150 mensen op de publieke 
tribune. 
Als de wethouder geen stukken 
wil overleggen over het- pas in 
2001 gestarte- onderzoek naar 
een nieuwe locatie, starten we 
een WOB-procedure tegen de 
gemeente om de stukken toch te 
krijgen en de druk op te voeren. 
De andere fracties nemen in de 

commissievergaderingen geen 
helder standpunt in, wijzigen 
snel hun mening, of zijn ver
deeld. Om duidelijkheid te krij
gen, is een stemming in de raad 
nodig. Maar: het is een college
mandaat en dus niet gea
gendeerd voor een raadsverga
dering. Om toch een stemming 
te krijgen, dienen we een initia
tiefvoorstel in om het - inmid
dels begonnen - onderzoek te 
stoppen. 
We onderzoeken nauwgezet álle 
mogelijk interessante stukken, 
wat veel bruikbare ammunitie 
oplevert voor het raadsdebat. 
Op onze afdelingssite publice
ren we veel informatie, met de 
oproep commentaar erop naar 
de fractie te sturen. 

Als er tendentieuze stellingen 
gebruikt dreigen te worden in 
het draagvlakonderzoek ('Asiel 
zoekers zijn ook mensen, die 
mag je niet zomaar onnodig ver
huizen,' of 'Het AZC verplaat
sen kost veel geld dat beter 
besteed kan worden') zoeken 
we landelijke publiciteit, wat 
enkele artikelen oplevert. 
Nadat duidelijk wordt, dat de 
wethouder zich niet houdt aan 
de afspraak met de raad om 
enquêtevragen en onderzoeks
opzet eerst met de fracties te 
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bespreken, vragen we een inter
pellatie aan om een motie van 
wantrouwen in te kunnen dienen. 

De collegefracties stemmen 
tegen behandeling van het ini
tiatiefvoorstel en het interpel
latieverzoek: het debat mag 
blijkbaar niet plaatsvinden in de 
gemeenteraad. Het draagvlak
onderzoek is immers op 6 juli 
afgerond, terwijl de raad pas op 
9 september weer vergadert. 
Onze verwachting is, dat de 
meeste ondervraagden kiezen 
voor verhuizing van het AZC, 
waarmee het hele gedoe alleen 
maar geleid heeft tot een grotere 
vertrouwensbreuk tussen bur
gers en politiek. 

Als we na vier weken tumult 
niet één keer door de lokale 
krant om commentaar zijn ge
vraagd, terwijl die wel veel 
mensen aan het woord laat die 
ons hetzers en stemmingmakers 
noemen, stappen we naar de 
hoofdredactie. Die blijft van 
mening dat wij te hard actievoe
ren - en dat mag - maar geeft 
toe dat het hier en daar aan 
wederhoor ontbrak. 

Met het buurtcomité gaan we 
alles evalueren en de volgende 
stappen bespreken. Er komt 
zeker een folder met onze visie. 
En als het college in september 
opnieuw een slechte locatie pre
senteert, zullen we pal staan 
voor een betere oplossing: beter 
voor de stad en beter voor de 
asielzoekers. • 

Meer info: www.sp.nl/tilburg, 
Johan vd Hout: (010) 243 55 35 
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'Dat moeten we veranderen' 
Dat moeten we veranderen, 
luidt een belangrijke zin in de 
column van Jan Marijnissen in 
de Tribune van 31 mei. In die 

column geeft Jan commentaar 
op de verkiezingsuitslag. Hij 
schrijft: 'In alle eerlijkheid 
moeten we vaststellen dat ook 
wij steken hebben laten vallen. 
Op sommige punten en op som
mige plaatsen is onze partij de 
laatste jaren te ver afgeraakt van 
het principe dien het volk. Op 
sommige plaatsen zijn we te 
parlementaristisch geworden en 
daarmee onderdeel van het esta
blishment.' 
En dan schrijft Jan de hierboven 
genoemde zin: 'Dat moeten we 
veranderen .' Even verder 
schrijft hij ook nog: '. .. we 
moeten overal en in alle gele
dingen van de partij terug naar 
nieuwe werkmethoden. De wij
ken in, de mensen opzoeken, 
met ze spreken, hun problemen 
samen met hen aanpakken en 
óplossen.' 

Een heldere analyse en een 
duidelijke opdracht waar geen 
kaderlid van onze partij omheen 
kan . Het enige bezwaar is de 
plaats waar deze analyse en 
opdracht gepubliceerd zijn: in 
de Tribune, het blad voor de 
leden van onze partij, inmiddels 
meer dan 30.000. 
Het overgrote deel van die leden 
is lid van de SP omdat men onze 
partij een warm hart toedraagt 
en bewondering heeft voor de 
persoon en het optreden van Jan 
Marijnissen. Ze zijn geen lid 
geworden omdat ze 'het volk 
willen dienen' door 'de wijken 
in te gaan'. Ze willen niet actief 
worden en zijn passief lid van 
de SP. En daar is niets mis mee, 
integendeel. We moeten alleen 

maar blij zijn met ons groeiend bestuurders, wethouders en 
aantal leden. En uiteraard beleidsmedewerkers. 
voortdurend bezig zijn nieuwe Daarom zou het goed zijn als 
actieve leden te werven. Jan zijn visie en zijn analyse 

Met de opdracht die uitleg in 
bijeenkomsten van ons kader 
grondig te bestuderen en te 
bediscussiëren. 

De mening van Jan in zijn 
column is dan ook niet in de 
eerste plaats bedoeld vo?r onze 
leden maar voor ons kader: 
afdelingsbestuurders, raads-, 
staten- en kamerleden, partij-

nog eens, maar dan uitgebreider, 
zou publiceren in ons kaderblad 
Spanning. En aan ons, kader
leden van de SP, nog eens helder 
uitlegt welke steken wij de laat
ste jaren hebben laten vallen. 

Dat zou een uitstekende voor
bereiding zijn op ons volgende 
congres. 

Wiltem de Vroomen 
Alkmaar 

Waar blijft het zelfbeschikkingsrecht 
voor de bevolking van Kashmir? 
Met veel interesse las ik het arti
kel over Kashrnir in de vorige 
Spanning. Toch liet het een onbe
vredigend gevoel bij mij achter. 
Het is inderdaad 'geen situatie 
voor gemakkelijke oplossingen 
of militair avonturisme'. Toch 
zou ik graag twee kwesties willen 
belichten. 
Ten eerste het recht op zelf
beschikking van het volk van 
Kashrnir. Na het onafhankelijk 
worden van Brits-Indië in 1947 
was het, na de Britten, de toenma
lige Maharadja die het uitoefenen 
van het zelfbeschikkingsrecht 

frustreerde. Na het uitbreken van 
de oorlogen tussen India en Paki
stan en tussen India en China 
wordt Kashrnir verdeeld tussen 
India, Pakistan en China. Al deze 
landen zijn tegen een soeverein 
Kashrnir. De bevolking moet zelf 
het recht hebben om zich over de 
eigen toekomst uit te spreken. 
Een andere kwestie gaat over 
solidariteit tussen socialisten op 
wereldschaal. Er is een kleine 
groep die actief is in de Jarnmu en 
Kashrniri National Awarni Party. 
Onlangs hielden deze socialisten, 
aangesloten bij het Comité voor 
een Arbeidersintemationale, en le
den van de JKNAP een demon-

Spanning • 4 juli 2002 

stratie van 150 mensen tegen de 
oorlog in Hajeera, in het door 
Pakistan bezette deel. Twee 
dagen later schoot de Indische 
artillerie zes dorpelingen dood. 
Moslimfundamentalisten vallen 
regelmatig demonstraties van 
links aan. Het is uitermate belang
rijk om een massabeweging van 
boeren en arbeiders op te bouwen 
in Kashmir, India en Pakistan. 
Alleen zo'n beweging 'gewapend' 
met een socialistisch programma 
om een einde te maken aan feoda
lisme en kapitalisme is in staat 
om een einde te maken de 
dreiging van een nucleair 
conflict. Zo'n programma zou zich 
kunnen vormen rond de 
volgende eisen: een einde aan de 
oorlog, etnische tegenstellingen en 
terrorisme; recht voor alle vluchte
lingen op herhuisvesting en scha
deloosstelling; en gratis onderwijs 
voor alle gevluchte studenten. Het 
programma zou de strijd voor een 
onafhankelijk, democratisch, 
socialistisch Kashrnir kunnen 
verbinden met de strijd voor een 
vrijwillige federatie van Zuid
Aziatische socialistische staten. 

RonBlom 
SP Utrecht 
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Afscheid van Piet Oelp 
De Partijraad stond stil bij het 
plotselinge overlijden - een dag 
eerder - van Piet Oelp. De aan
wezigen tekenden massaal het 
condoleanceregister en partij
secretaris Tiny Kox schetste de 
grote betekenis van Piet voor 
de SP. 'Hij was de man die bij 
praktisch elke landelijke actie 

betrokken was, en die daar heel 
práktisch bij betrokken was. Piet 
zorgde ervoor dat de microfoon 
werkte, het spandoek goed hing 
en de bus reed. Piet was voor 
de SP de man met de gouden 
handen. Daarom ook, was hij 
gevraagd de medewerkend voor
man te worden van onze 'brand-

weervloot' tijdens de verkie
zingscampagne: een taak die hij 
op een uiterst verantwoordelijke 
manier op zich genomen heeft. 
Piet was een bijzonder mens, 
waarvan we wisten dat hij altijd 
klaar stond 
voor onze 
partij .' 

Grootscheeps 
onderzoek als vervolg 
op integratie-deltaplan 
Als vervolg op de publicatie 
van Van apart naar samen, het 
SP-deltaplan voor een geïnte
greerde samenleving, werkt 
het Partijbestuur ideeën uit 
voor een grootscheeps onder
zoek onder allochtone en 

autochtone Nederlanders 
over hoe zij aankijken tegen 
de problemen door segregatie 
op het gebied van wonen, 
werken en onderwijs, en wel
ke oplossingen zij zien voor 
die problemen. Het onder-

zoek, waarbij vooral de afde
lingen betrokken worden met 
een grote concentratie allocht
one bewoners, moet concrete 
voorstellen opleveren voor 
plaatselijke initiatieven om de 
integratie te bevorderen. 

Tijd voor stappen 
vooruit met ROOD 
De omstandigheden voor een 
verdere groei van ROOD, jonge
ren in de SP, zijn gunstig. Dat 
concludeerde ROOD zelf op een 
presentatie op de Partijraad. 'Bij 
de verkiezingen scoorden we uit
stekend onder de jonge kiezers 
en inmiddels telt de SP ook een 
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groot aantal jonge leden.' ROOD 
is de komende maanden aan
wezig op enkele festivals, gaat 
zich met themafolders en -pos
ters manifesteren, belegt eens 
per twee maanden een ROOD
meeting en gaat in het najaar een 
discussieweekend organiseren. 

De afdelingsvoorzitters hebben 
op de Partijraad een lijst gekregen 
van alle jonge leden, en een brief 
met tips om jongeren in te schake
len. ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong: 'De kansen daarvoor zijn 
echt aanwezig: het is aan de afde
lingen ze te benutten.' 
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• De Partijheeft besloten dat 
er naast de Rooie Reusprijs (als 
waardering voor verzet tegen 
groot en klein onrecht en inzet 
voor solidariteit) er een tweejaar
lijkse Remi Poppeprijs komt voor 
mensen of organisaties die zich 
bijzonder verdienstelijk maken 
op het terrein van natuur. milieu, 
dierenwelzijn en/of voedselpro
ductie. Verder wordt er voortaan 
jaarlijks een cultuurprijs uitge
reikt op Festival Tomaat als blijk 
van waardering voor een bijzon
der initiatief op cultureel gebied. 
• Voor Renkum, Wageningen 
en Sneek is de status van 'afde
ling in oprichting' verlengd tot 
de Partijraad van september. Op 
voorspraak van de afdeling 
Amsterdam is Almere erkend als 
nieuwe volwaardige afdeling. De 
afdeling Valkenswaard is bij 
Eindhoven gevoegd. 
• De Zomerschool is volge
boekt: niet alleen de editie van 
8 tot en met 11 augustus, maar 
ook de extra editie van 15 tot en 
met 18 augustus. 
• Door onder andere verkie
zingsdrukte kan het financieel 
verslag over 2001 pas in septem
ber aan de Partijraad worden 
voorgelegd. De Partijraad besloot 
verder. dat de inrichting van de 
financiële regelingen in de partij 
betrokken wordt bij de voor
bereidingen van het komende 
congres. 
• De Partijraad stemde in met 
het voorstel voor de Statenlijs
ten-kandidaatstelling dat in de 
vorige Spanning gepubliceerd is. 



Beschouwing van campagne, uitslagen en actuele situatie 

'We zijn op koers gebleven in de 
meest woelige verkiezingen ooit' 
Hoofdmoot op de Partijraad was de discussie 
over de dubbele verkiezingscampagne en de 
uitslagen. De afdelingsvoorzittersen het Partij
bestuur bogen zich daarbij over de volgende 
vragen: 

• Hoe verhouden de gestelde doelen zich met de 
bereikte resultaten? 

• Hoe is de campagne bevallen? 
• Hoe duiden we de uitslag? 
• Wat is onze positie na de verkiezingen? 

Op de volgende pagina's het verslag van de com
missie die zich over de raadsuitslagen gebogen 
heeft. Hieronder een impressie van de Partij
raadsdiscussie. 

De gestelde doelen waren: 
winst bij de raadsverkiezingen, 
koersen richting tien zetels bij 
de Kamerverkiezingen en groei 
naar 30.000 leden. De laatste 
twee zijn gehaald: de eerste 
niet, aldus partijsecretaris Kox, 
die vorigjaar aangewezen werd 
door de Partijraad om de cam
pagne in 2002 te leiden. 'De 
uitslag van de raadsverkiezin
gen moeten we goed duiden. 
Zowel de winst, als het gelijk 
blijven, als het verlies in een 
aantal plaatsen. Dat verlies 
moeten we overigens zeker niet 
als dramatisch duiden. Slechts 
in enkele plaatsen hebben we 
fors verloren, in veel plaatsen 
hebben we weer gewonnen. 
Wel ernstig is de mate waarin 
we onze groeimogelijkheden 
overschat hebben', aldus Kox, 
daarbij verwijzend naar de 
inschattingen van de afdelings
voorzitters vorig jaar over de 
te behalen zetels in de nieuwe 
gemeenteraden. 'Daar zaten we 
met z' n allen dik verkeerd! ' 
Vraagtekens waren er bij som
mige Partijraadsleden over de 
effecten van leus Stem voor, 

stem SP . Ook was er her en der 
kritiek op de organisatie van 
activiteiten in het land tijdens 
de campagne voor de Kamer
verkiezingen. Kox wees er in 
zijn antwoord op dat er in de 
campagne veel meer gedaan is 
dan ooit en dat veel zaken beter 
liepen dan ooit, maar erkende 
volmondig de fouten rond 
de landelijke verkiezingstour: 
'Die hebben we te laat in gang 
gezet, en we hebben te lang 
gedacht dat doen we zelf wel, 
zonder de afdelingen.' 

Naast grote voldoening met, en 
trots over de uitslag, waren er 
ook relativerende geluiden. 
'Zouden we de negen zetels 
ook gehaald hebben als er niets 
was gebeurd rond Fortuyn?' 
'Hebben we de zetels op eigen 
kracht gehaald, of door zwakte 
van anderen en slim opereren 
van de lijstrekker?' Tiny Kox 
wilde niets weten van sugges
ties dat de uitslag op toeval zou 
berusten. 'Ook voor de moord 
op Fortuyn stonden we op 
stevige winst, tot acht zetels in 
de peilingen. Bovendien: een 

belangrijk deel van een cam
pagne bestaat uit het adequaat 
inspelen op ontwikkelingen. 
Dat hebben wij goed gedaan. 
Het is onzin om de uitslag als 
toeval af te doen. Mensen die 
SP stemden, hebben gekozen 
voor duidelijke politiek, die in
derdaad meer dan ooit geperso
nifieerd was in een persoon. 
We hebben in een vroegtijdig 
stadium hier besloten om Jan 
Marijnissen een hoofdrol in 
onze campagne te geven. 
Natuurlijk kun je je afvragen of 
dat wel goed is. Ik vind dat de 
resultaten de juistheid van die 
keuze bevestigen. Als we meer 
mogelijkheden gehad hadden, 
hadden we graag onze andere 
veertien toppers op het hoofd
podium van de politiek gezet. 
Maar we waren realistisch 
genoeg om te weten dat dat er 
niet in zou zitten. Nu hebben zij 
op andere podia op hun manier 
een heel waardevolle bijdrage 
kunnen leveren, op specifieke 
terreinen, tijdens heel veel 
debatten, forumdiscussies en 
werkbezoeken. In de laatste 
tien dagen, na het stoppen van 
de campagne, was Jan Marij
nissen de enige woordvoerder 
die nog aan bod kon komen. 
Hij heeft die taak met verve 
vervuld en daardoor veel extra 
winst binnengehaald voor onze 
partij. En ik complimenteer 
onze partij dat wij in de meest 
woelige verkiezingen ooit zo 
vast op koers zijn gebleven. 
Dat heeft veel mensen vertrou
wen gegeven - en dat valt in de 
resultaten terug te zien.' 

'We moeten inspelen op een 
totaal nieuwe situatie,' was 
algemeen de conclusie over de 
komende tijd. 'We krijgen een 
nog rechtser kabinet met een 
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nog rechtser beleid. Daar moe
ten we ons op voorbereiden, we 
hebben een harder antwoord 
nodig dan ooit.' En : 'Wij heb
ben ervaring met de bestrijding 
van de PvdA in de regering. 
De situatie nu is, dat de PvdA 
samen met ons in de oppositie 
zit. Ze zal zich proberen te 
presenteren als hét alternatief 
voor een schandalig slechte 
rechtse regering, snel verge
tend wat voor puinhopen Paars 
heeft achtergelaten. Daarop 
zullen wij voorbereid moeten 
zijn. Wij zullen vooral zelf het 
initiatief moeten nemen: de 
leus stem voor zullen we de ko
mende jaren moeten uitbouwen 
en invullen. We zullen onze 
alternatieven op een aanspre
kende en overtuigende manier 
moeten presenteren en er steun 
voor zien te verwerven.' 

Sterke pleidooien waren er te 
horen voor het opbouwen van 
nieuwe afdelingen in de plaat
sen die groot genoeg zijn, en 
waarvan we sinds de verkie
zingen kunnen zeggen dat 
we zowel de leden als de 
stemmers hebben. Bij de 
raadsverkiezingen werden we 
gehinderd door het feit dat we 
in relatief weinig plaatsen kan
didatenlijsten konden indie
nen . De cijfers van 2002 laten 
zien dat er kansen te over zijn, 
met name in Noord-Holland 
en het noorden van het land, 
maar eigenlijk ook in de provin
cies waar de SP al langer sterker 
is. 'We zijn nu echt landelijk 
doorgebroken. Onze mogelijk
heden om nu ook lokaal verder te 
komen zijn groter dan ooit. Dat 
moeten we uitbuiten: parlemen
tair maar vooral buitenparlemen
tair: in het opbouwen van nieuwe 
afdelingen.' • 
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De Partijraad van 17 maart besloot een commissie in te stellen om te onderzoeken wat de 

verklaring is voor sterk wisselende uitslagen bij de raadsverkiezingen van 6 maart. De com
missie bestond uit: Paul Huijgen, Meta Meijer, Jolanda Gooiker, Hans van Hooft jr, Jules lding 

(vervangen door Henk van Gerven), Tiny Kox en Peter Verschuren, en kwam met de volgen

de analyse, die door Hans van Hooft gepresenteerd is op de Partijraad van 15 juni. 

Concurrentie leefbaren 
De commissie concludeert dat 
vooral de deelname van het 
fenomeen Leefbaar de uitslagen 
sterk beïnvloed heeft. Waar 
een nieuwe 'leefbare' partij 
deelnam, is de boel stevig door 
elkaar geschud. (Rotterdam, 
Schiedam, Almere, Heerlen, 
enz) Waar dat niet gebeurde was 
de uitslag redelijk normaal. 
Dat heeft ertoe geleid dat er -
tegen de verwachting in - geen 
algemene lijn in onze resultaten 
zat dit keer. In eenderde van de 
afdelingen (inclusief die waar 
we nog niet in de raad zaten) 
zijn we vooruit gegaan, in 
eenderde gelijk gebleven en in 
eenderde achteruit gegaan. (Kij
ken we niet naar het aantal ze
tels, maar naar de behaalde 
percentages, dan is het aantal 
plaatsenwaar we achteruit ge
gaan zijn zelfs groter.) 

8 

De SP-afdelingen heb- delijke contacten met de men- (Waaróm zijn wij niet gezien als 
ben de opkomst van de 
leefbaren ten onrechte 
niet ervaren als een 

bedreiging, en hebben er 
daarom in de campagne 

geen ofte weinig aandacht aan 
besteed. Niet of te weinig is 
onderkend dat het om een lande
lijke ' tegenstroom' ging die 
overal manifest kon worden, 
mits zich een partij aandiende 
die er in de ogen van de kiezers 
bij paste. Dat kon een echte 
'leefbare' partij zijn, maar ook 
een 'stadspartij', 'gemeente
belangen' of 'algemeen belang'. 
Niet de feitelijk politieke her
komst of inhoud was doorslag
gevend maar het imago of het 
idee dat de partij paste bij 'Leef
baar'. Ook de thema's waarover 
het in leefbaren-gemeenten veel
al ging, veiligheid en integratie, 
hebben te weinig aandacht van 
de SP gekregen. De commissie 
heeft zich afgevraagd hoe het 
kan, dat de signalen dat mensen 
massaal zouden stemmen op 
' leefbaar' of varianten daarop 
niet of nauwelijks opgepikt zijn. 
Mogelijke verklaringen zijn: 
• gebrek aan voldoende inhou-

sen - en waar de contacten er 
wel waren in het kader van de 
campagne waren ze te eenzij
dig: te veel uitleggen waarom 
men SP moet stemmen, in plaats 
van luisteren naar de mensen en 
op basis daarvan campagne voe
ren. 
• gebrek aan inzicht, waardoor 
te makkelijk over ' leefbaren' 
gedacht werd ' inhoudelijk is het 
niks en actief zijn ze ook niet, 
dus het wordt niets' en waardoor 
signalen die er wel degelijk 
geweest zijn, niet geloofd of in 
ieder geval niet erg serieus 
genomen werden. 

Perspectief 
Naar de mening van de commis
sie is boosheid de voornaamste 
drijfveer van de leefbaar-stem
mers. Geen boosheid op de SP, 
maar op het bestuur I de geves
tigde politiek, die niet of onvol
doende de problemen aanpakt 
waarmee mensen zich gecon
fronteerd zien. Wij telden even 
niet mee: de leefbaren werden 
gezien als een beter middel om 
de boosheid te uiten . Voor ons 
biedt dat naast reden tot zorg 
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het beste instrument om wat met 
de woede te doen?) ook per
spectief: veel mensen zijn los 
van de 'grote partijen '. Aan ons 
om te laten zien dat wij met de 
boosheid meer doen dan de leef
baren. 

Conclusies uit de uitslagen 
Uit de uitslagen zijn volgens de 
commissie de volgende conclu
sies te trekken: 
• Waar we nog niet in de raad 
zitten, komen we er 'auto
matisch' in op basis van onze 
landelijke populariteit. 
• Waar we klein zijn in de 
raad, hebben we grote winst
kansen op basis van onze lande
lijke populariteit en onze lokale 
activiteit. 
• Waar we groot zijn, moeten 
we om te winnen heel goed zijn: 
binnen maar vooral ook buiten 
de gemeenteraad, en zijn we 
kwetsbaar voor externe factoren 
(zoals de leefbaren). 
• Slecht draaien van een 
afdeling heeft onherroepelijk 
gevolgen voor de uitslag. Goed 
draaien levert daarentegen niet 
automatisch winst op. Wij moe-



ten, wellicht meer dan andere 
partijen, lokaal onze stemmen 
nog steeds verdienen. In plaat
sen waar leefbaar enige beteke
nis heeft, hebben wij vooral ter
rein moeten prijsgeven in de 
wijken waar wij bij de vorige 
verkiezingen hoog scoorden. In 
wijken waar we (met acties) 
concreet betekenis hebben 
(gehad) voor de bevolking, heb
ben we minder last van deze 
concurrentie of scoren we tegen 
de trend in gewoon goed. Acti
viteiten zijn geen garantie voor 
winst, maar niet-activiteit maakt 
ons buitengewoon kwetsbaar 
als er aansprekende concurren
tie is. Werken loont, maar niet 
altijd en in even hoge mate. 
• Vertrouwen op de uitstraling 
van goed raadswerk en veel 
aandacht in de media is buiten
gewoon riskant. Gebleken is, 
dat het geen bescherming biedt 
tegen leefbaren, en, daarop 
doorredenerend, ook niet tegen 
nieuwe toekomstige feno
menen. 

Landelijke kopstukken 
Op grond van de ervaringen in 
1998 - we wonnen de gemeen-

teraadsverkiezingen door lokale 
inzet en met inhoudelijke argu
menten - hebben we dit jaar 
besloten de landelijke coryfeeën 
niet prominent in de gemeente
raactscampagnes in te zetten. 
Andere partijen hebben dit wel 
gedaan. De commissie conclu
deert dat, gezien de sterk op de 
persoon g·erichte campagnes -
aangewakkerd door Fortuyn -
het nadrukkelijk inzetten van Jan 
Marijnissen wellicht meer stem
men had opgeleverd bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Een voor de SP opmerkelijk 
gegeven dat deze conclusie 
onderbouwt, is dat we in 23 van 
de 55 plaatsen bij de Kamerver
kiezingen een hoger stemmen
percentage haalden dan bij de 
raadsverkiezingen. 
De commissie merkt evenwel 
op dat dit niet betekent dat we in 
2006 onze landelijke mensen 
'automatisch' prominent moe
ten inzetten bij de raadscampag
nes. We moeten dan een nieuwe 
actuele analyse maken. 

Leuze 
De proteststem heeft dit jaar 
luid geklonken, ook bij de 

raadsverkiezingen. De vraag 
dringt zich op, of de omschake
ling van Stem tegen naar Stem 
voor verstandig is geweest. Hét 
antwoord daarop is niet te ge
ven. Uit de uitslagen blijkt, dat 
de nieuwe leuze een verkiezings
overwinning beslist niet in de 
weg zit (bovendien: ook bij de 
Kamerverkiezingen werkten we 
met Stem voor.) De commissie is 
van oordeel dat de leuze een on
dergeschikt element is geweest: 
het gaat om het totale imago van 
de partij in een plaats. Uit de uit
slagen is wel te concluderen dat 
we dit jaar minder boosheid
stemmen getrokken hebben, en 
meer linkse stemmen. 

Vervolg: congresdiscussie 
De vraag welke lessen we voor 
de werkwijze van de partij en de 
afdelingen moeten trekken uit 
de raadsverkiezingen kan naar 
de mening van de commissie 
niet geïsoleerd beantwoord wor
den. De vraag moet algemener 
zijn: hoe verder in de nieuwe 
fase waarin we nu verkeren na 
de definitieve landelijke door
braak van 15 mei. Antwoorden 
daarop moeten gevonden wor-
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Eric van den 
Broek plakt 
een affiche 
voor de 
raadsverkie
zingen 

den in een diepgaande discussie 
in de hele partij ter voorberei
ding op het komende congres. 
Een paar specifieke aandachts
punten wil de commissie alvast 
meegeven voor de discussie: 
• Om in 2006 fors te kunnen 
winnen, zullen we in aanzienlijk 
meer plaatsen moeten deel
nemen. In de congresvoorberei
ding moeten we nadrukkelijk 
aan de orde stellen hoe we dat 
kunnen realiseren. 
• De(Kamer)verkiezingen heb
ben een sterke ledengroei op
geleverd - ook in plaatsen waar 
we geen afdeling hebben. Een 
belangrijke vraag wordt: hoe 
kunnen we meer leden actief 
maken? 
• De contacten met de mensen 
zullen verbeterd moeten wor
den. Om beter te signaleren wat 
er leeft, en om mensen aan ons 
te binden. Hoe zorgen we daar
voor? 
• Afdelingen waar de uitslagen 
tegenvielen en/of de stand van 
zaken niet florissant is, zullen 
terdege moeten analyseren wat 
er scheelt en met een plan van 
aanpak moeten komen om de 
situatie te verbeteren. • 

9 



Zaak dat fracties inspelen op 

Sinds 6 maart hebben alle gemeenteraads

fracties te maken met het gedualiseerde 

bestuur zoals beschreven in de nieuwe 

Gemeentewet. Wij hebben er niet om ge

vraagd, we waren er ook niet blij mee, maar 

we moeten er nu wel mee leren werken. Daar

om is het zaak goed op een rijtje te krijgen 

welke nieuwe mogelijkheden het dualisme 

biedt, en welke problemen het met zich mee

brengt. Een kleine bloemlezing. 

De 'nieuwe' taken van raads
fracties zijn volgens de 
gemeentewet volksvertegen
woordiging, kaderstelling en · 
controle. Voor de meeste SP 
fracties is daar echter weinig 
nieuws aan. Wel worden nu in 
gemeentelijke verordeningen 
instrumenten opgenomen die 
daarbij gebruikt kunnen 
worden. Sommige daarvan 
bestonden in verschillende 
steden al langer: recht op in
terpellatie, recht op vragen 
stellen, recht van initiatief en 
recht op amendering. Maar 
veel gemeenten hebben van de 
dualiseringsoperatie gebruik 
gemaakt om hun verordenin
gen, statuten en reglementen 
eens te vernieuwen, wat heeft 
geleid tot het instellen van bij
voorbeeld een mondeling vra
genuurtje, het recht van onder
zoek of de toelating van zoge
naamde burgerleden in com
missies. 

Andere verhoudingen 
raad-college 

Het belangrijkste verschil met 
de oude gemeentewet is de 
scheiding tussen college en 
raad. Wethouders maken geen 
deel meer uit van de gemeente
raad en zijn dus ook geen lid 
meer, laat staan voorzitter, van 
de raadscommissies. Dit levert 
enkele nieuwe mogelijkheden 
op. Raadsleden moeten het 
voorzitterschap van commissies 
op zich nemen, en SP-fracties 
zullen dus een afweging moeten 
maken of dat voor hen de moei
te waard is: een flinke investe
ring in tijd en energie tegenover 
misschien iets 'dichter bij het 
vuur' zitten. Voorzitter van de 
raad blijft nog altijd de burge
meester; de loco-burgemeester 
(en dus vice-voorzitter van de 
raad) is nu echter een raadslid. 
Formeel bestaat nu dus de 
mogelijkheid ook de raadsver
gaderingen te laten voorzitten 

• 

door een raadslid. 
Een ander belangrijk gevolg van 
deze scheiding is dat het college 
veel meer eigen bevoegdheden 
heeft gekregen en moties van de 
raad geen dwingende opdrach
ten meer zijn maar 'vriendelijke 
verzoeken'. Amendementen en 
raadsbesluiten blijven natuurlijk 
dwingend, ook voor het college 
nieuwe stijl. 

Bijsturen via het 
budgetrecht 

Nu het college veel meer zelf 
kan beslissen zonder inbreng 
van de raad moeten fracties op 
zoek naar andere middelen om 
het beleid tijdig bij te sturen. 
De kaderstellende verordening 
geeft vooraf aan waaraan het be
leid moet voldoen. En er zijn 
nog meer mogelijkheden om de 
vinger aan de pols te houden en 
tussentijds bij te kunnen sturen. 
Zo goed als elk beleid kent een 
financiële paragraaf, en dat 
geeft een ingang. Een beperkt 
'vrij besteedbaar' budget voor 
een wethouder dwingt hem voor 
belangrijke beslissingen alsnog 
naar de raad te komen, niet voor 
instemming maar voor geld. 
Een wethouder bijvoorbeeld 
vastleggen op een maximum 
budget voor grondaankopen 
maakt dat hij voor grote projec
ten toch nog toestemming van 
de raad nodig heeft. Veel van de 
bevoegdheden die via de Ge
meentewet aan het college zijn 
gedelegeerd, kunnen alleen nog 
via het budgetrecht van de raad 
in de gaten gehouden worden. 
Maar lang niet alle college
bevoegdheden zijn door de wet 
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toegekend: waar de raad zelf 
heeft besloten tot delegatie, kan 
de raad die beslissing ook weer 
terugdraaien. 

Agendaoverleg wordt 
belangrijker 

Niet meer de wethouder maar 
de commissie zelf gaat voortaan 
over haar agenda. Hiervoor 
moeten in de statuten werkwij
zen worden afgesproken. Het
zelfde geldt voor agendering 
van de raadsvergadering, vaak 
via een presidium of senioren
overleg. Het voordeel is evi
dent, maar 'elk voordeel heb z' n 
nadeel '. Als bij de vaststelling 
van de agenda gewogen 
gestemd wordt, kunnen college
partijen bespreking van lastige 
onderwerpen altijd blokkeren. 
De politieke discussie over een 
onderwerp vindt dan al plaats 
bij de agendering, en dat is 
meestal in de beslotenheid van 
een presidium of vooroverleg. 
Delegatie van de agenda
bevoegdheid (aan bijvoorbeeld 
de voorzitter of een secretariaat) 
ontneemt kleine en oppositione
le fracties veel mogelijkheden 
hier nog invloed op te hebben. 
Datzelfde geldt voor de bunde
ling van 'niet controversiële 
stukken' in één agendapunt, 
waarbij bespreking van een 
stuk daaruit onmogelijk wordt 
gemaakt. 

Ondersteuning van 
de fracties 

De raad heeft recht op ambtelij
ke bijstand in de vorm van een 
eigen griffie. Over hoe die amb
telijke bijstand of griffie moet 



nieuwe mogelijkheden en probleme 

• 
lll 

worden ingericht, beslist de 
raad. Niet meer alle ambtenaren 
van bet gemeentehuis maar nog 

slechts de medewerkers van de 

griffie staan ten dienste van de 
raadsfracties. Regelmatig stel
len partijen dat ze het door de 
dualisering een stuk drukker 
hebben gekregen (ze moeten nu 
'gaan luisteren naar de burger'), 
en vertalen dat in een recht op 
meer bijstand, niet zelden indi
vidueel. Een te beperkt budget 
voor de griffie kan een belem
mering zijn voor bijvoorbeeld 
onderzoekswerk in opdracht 
van de raad of fracties. Een 
hoog budget voor persoonlijke 

bijstand van raadsleden (onkos

tenvergoedingen) leidt niet snel 
tot meer of betere prestaties, en 
valt ook moeilijk uit te leggen 
aan de burgers die dat geld moe
ten opbrengen. 

Nieuwe instrumenten 
In de marge van de dualisering 
hebben veel gemeenten ook an
dere nieuwe mogelijkheden in 
hun regelingen opgenomen. Het 

burgerinitiatief bijvoorbeeld, 
dat burgers het recht geeft on
derwerpen aan te dragen voor 
bespreking in een commissie
vergadering. De precieze regels 
hiervoor worden door de raad 

vastgesteld. Een burgerinitiatief 
kan goed passen in het afde
lingswerk en biedt mogelijk

heden aan actiecomités. 

Sinds het van kracht worden 
van de Tijdelijke Referenen
dumwet (Trw) begin dit jaar 
kunnen burgers over diverse 
vragen een referendum in hun 
gemeente organiseren. De Trw 
zelf biedt hiervoor mogelijk
heden, maar een eigen gemeen
telijke referendumverordening 
kan deze nader preciseren. 

Recht van onderzoek 
Nieuw is het in de gemeentewet 
vastgelegde recht van onderzoek 

of enquête. Elk raadslid mag de 
raad verzoeken een onderzoek 
in te stellen naar (delen van) het 
beleid van het college. De raad 
beslist hier over bij meerderheid 
en het college is verplicht de 
kosten hiervan in haar begroting 
op te nemen. 

Actieve informatieplicht 
Het college was al verplicht in
formatie te verstrekken als raads

Ieden daarom vroegen. Nu wordt 
het gemeentebestuur geacht ook 
uit zichzelf informatie te ver
strekken die voor de raad van be
lang is voor haar werk. Wel zal 
de raad hiervoor een werkwijze 

moeten afspreken. Ook betekent 
dit dat het college op zijn vingers 
getikt kan (en moet) worden als 

ze laks is met het verstrekken 

van informatie of zaken die van 
belang zijn achterhoudt totdat 
iemand er om vraagt. 

laat je de kaas niet van 
het brood eten 

De nieuwe gemeentewet biedt 
hele ruime kaders aan de duali
sering. De concrete invulling 
komt pas tot uiting in de regelin
gen over het functioneren van 
raad en commissies die elke ge
meente zelf opstelt. Het komen

de jaar zullen gemeenteraden 

regelmatig tegen onvolkomen
heden in hun eigen verordenin
gen en reglementen aanlopen, 
en veel daarvan zal voor het jaar 
voorbij is (nogmaals) worden 
aangepast. Het is misschien een 
vervelende klus, maar met het 
wijzigen en vaststellen van die 
regelingen wordt de basis 
gelegd voor hoe je als fractie 

binnen de raad kunt werken en 
welke mogelijkheden burgers 
hebben om zich in de commis
sie of raad te laten horen. Laatje 
de kaas dan ook niet van het 
brood eten: toets de gemeente
lijke regelingen aan de wet en 
de ervaring van andere gemeen-
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ten (vaak worden regelingen 
voorgesteld als 'dat moet nu een
maal zo in het dualisme' terwijl 

de gemeentewet daar juist veel 
ruimte laat voor eigen invulling), 
toets de regelingen aan hun de

mocratisch gehalte en bezie in 
hoeverre nieuwe regelingen voor 
je fractie een verbetering zijn ten 
opzichte van de oude. 

Meer informatie 
De VNG heeft een aparte site 
over dualisering: www.ver
nieuwingsimpuls.nl Deze heeft 
een databank met tal van manie

ren waarop gemeenten hun 
dualisering hebben vorm

gegeven. Over agendering, de 
financiële functie (duale be
groting), burgerparticipatie, ver
ordeningen en statuten kun je 
hier voorbeelden uit het hele 
land vinden: ter lering en soms 
ter vermaak. Ook alle wettelij

ke regelingen met betrekking 
tot dualiseringen uitgaven van 
de VNG over diverse prakti
sche gevolgen van de nieuwe 
gemeentewet zijn hier te vin

den. Over enkele stellingen kan 
interactief worden gediscussi
eerd, maar alleen al het lezen 
ervan levert informatie op over 
hoe andere gemeenten de duali

sering aanpakken. • 
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De koude oorlog van de VS 
tegen het Internationaal Strafhof 
De winst die het permanente 
strafhof moet opleveren voor 
de internationale gemeenschap, 
omschreef VN Secretaris
Generaal Kofi Annan in april 
van dit jaar als volgt: 'Het is 
onze hoop dat het Hof, door de 
schuldigen te straffen, wat 
troost zal brengen aan de over
levende slachtoffers en aan de 
gemeenschappen die het doel
wit waren. En, wat nog belang
rijker is: we hopen dat het 
toekomstige oorlogsmisda
digers zal afschrikken, en de 
dag nader zal brengen dat geen 
enkele heerser, geen enkele 
Staat, geen enkele junta en 
geen enkel leger, waar dan ook, 
ongestraft de mensenrechten 
zal schenden.' 

Alleen voor 'nieuwe' 
misdaden 
Het Hof is bevoegd om indivi
duen te berechten, geen staten, 
en ze ter verantwoording te 
roepen voor de meest ernstige 
misdrijven die de internationale 
gemeenschap aangaan: oor
logsmisdrijven, misdrijven 
tegen de menselijkheid en 
genocide, en op den duur ook 
het misdrijf van agressie. (Nu 
nog niet, omdat er nog geen 
overeenstemming is over een 
definitie van agressie.) Het Hof 
is overigens alleen bevoegd 
voor misdrijven die zijn begaan 
na het in werking treden van het 
Statuut, in juli 2002. 
De rechtsmacht van het Hof is 
nauwkeurig omschreven. De 
werking van het Hof is vol-
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120 lidstaten van de Verenigde 

Naties besloten in juni 1998 in 

Rome dat er een permanent Inter

nationaal Strafhof moet komen, 

dat in werking treedt nadat 
tenminste zestig landen het ver

drag hierover geratificeerd hebben. 
Inmiddels is het zover, en is het 

strafhof op 1 juli 2002 geïnstalleerd 
in Den Haag, de vredeshoofdstad 
van de wereld. 

ledig gegrond op het beginsel 
van complementariteit, wat 
betekent dat het Hof zijn 
bevoegdheid alleen kan uit
oefenen in het geval dat een 
nationaal gerechtshof werke
lijk niet in staat of bereid is dat 
te doen. 

Een landing van 
Rambo's op het 
Scheveningse strand? 
Hoe fraai de intenties van het 
strafhof ook zijn, en hoe nuttig 
ook de effecten ervaren worden 
van tijdelijke instellingen als 
het Joegoslaviëtribunaal en het 
Rwandatribunaal, de grootste 
politieke en militaire macht van 
de wereld moet er helemaal 
niets van hebben. De Verenigde 
Staten hebben het Verdrag van 

Rome niet geratificeerd, en 
doen in plaats daarvan juist alle 
mogelijke moeite om succesvol 
opereren door het strafhof 
tegen te werken. In de eerste 
plaats door druk uit te oefenen 
op inmiddels meer dan honderd 
landen om bilaterale akkoorden 
te sluiten die Amerikaanse 
militairen vrijwaren van 
berechting door het Strafhof. 
In de tweede plaats door in de 
VN-Veiligheidsraad te eisen dat 
militairen die betrokken zijn bij 
VN-vredesmissies bij voorbaat 
gevrijwaard worden van de 
mogelijkheid dat ze zich later 
strafrechtelijk moeten verant
woorden voor het Hof. Dat 
speelde bijvoorbeeld onlangs 
bij de uitzendingsvoorwaarden 
voor een nieuwe missie naar 
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Oost-Timor. En in de derde 
plaats door een wet aan te 
nemen die de VS-regering 
toestaat ' alle mogelijke mid
delen te gebruiken om leden 
van de Amerikaanse strijd
krachten en bepaalde andere 
personen te bevrijden die zijn 
gevangengenomen door of op 
verzoek van het Internationaal 
Strafhof' . Vooral dat laatste 
heeft veel stof doen opwaaien 
door de beelden die daarbij 
passen: een invasie op het 
strand van Scheveningen door 
een stelletje Rambo's die de 
gevangenis bestormen om 
Amerikaanse oorlogsmis
dadigers te bevrijden. In het 
Kamerdebat hierover plaatste 
Harry van Bommel de wet in 
het rijtje van isolationistische 
tendensen in de buitenlandse 
politiek van de VS: 'opzegging 
van het ABM-verdrag, nee 
tegen Kyoto, nee tegen het 
Internationaal Strafhof, en nu 
dit. ' Van Bommel was mede
ondertekenaar van een motie 
die de regering opriep heel 
scherp te protesteren bij de VS . 
De panische reacties van de 
Amerikaanse regering missen 
overigens niet elke grond: 
volgens Gerard Strijards, hoog
ste adviseur bij het Openbaar 
Ministerie loopt Bush een gere
de kans om - op basis van de 
tekst van het Verdrag van 
Rome - gearresteerd te worden 
zodra hij voet op de grond zet 
in Nederland. Net zoals overi
gens collega-regeringsleiders 
als Sharon en Poetin. • 



• 

Concept regeerakkoord 
effent de weg naar Paars Plus 

Hersteld Vertrouwen, heet het: het uitgelekte akkoord waarop de 
onderhandelaars van CDA, LPF en VVD elkaar gevonden hebben. 
Geen 'enkel A4-tje' zoals toekomstig premier Balkenende beloofde 
maar 18 pagina's wollig proza die in de verste verte niet verster
king van de collectieve sector inhouden die zo hard nodig is na de 
kaalslag van Paars. Reacties van enkele SP-Kamerleden. 

Agnes Kant: 
'In het con
cept regeerak
koord staat: 
Hoewel door 

velen in de 
gezondheidszorg dagelijks met 
grote inzet wordt gewerkt bij de 
genezing en verzorging van 
zieken en hulpbehoevenden, 
schiet de zorg in Nederland 
tekort. Oorzaak is niet de inzet 

zelf maar de wijze waarop deze 
door organisatie en structuren 
wordt gekanaliseerd. Dat is een 
waarheid als een koe, natuurlijk 
moet het anders met de orga
nisatie in de gezondheidszorg. 
Maar er wordt maar weinig 
geld uitgetrokken, veel te wei
nig. Er wordt dagelijks erg veel 
inzet gepleegd in de zorg, maar 
er komen geen extra handen aan 
het bed om dit harde werk met 
anderen te delen. De wachtlijs
ten zullen er ook zeker niet 
minder op worden. Dit akkoord 
leidt tot een nog verdere aantas
ting van de solidariteit in onze 
samenleving. De publieke sector 
wordt weer enorm onder
bedeeld. Een goede kop voor dit 
akkoord zou dan ook zijn 'Paars 
Plus.' 

Waar blijven de 
oplossingen? 

Ook Piet de 
Ruiter is 
bepaald niet 
enthousiast: 
'Ze beschrij
ven wel de 

problemen, maar van een 
regeerakkoord zou je toch ook 
oplossingen mogen verwach
ten. En die staan er niet in. 
Over de huursubsidie bijvoor
beeld, zegt het akkoord dat de 
armoedeval moet worden voor
komen. Ja, maar de vraag was 
nou juist 'hoe?'. Ook de Mel
ketiers krijgen volgens De 
Ruiter geen duidelijkheid: 
'Melkertbanen zullen worden 
afgeschaft, en op zich zijn wij 
daar niet eens tegen. Maar die 
mensen moeten dan wel hun 
werk kunnen blijven doen, 
gewoon in een CAO met een 
fatsoenlijk loon en alles wat 
daarbij hoort. Heel veel Mel
kertbanen zijn in de publieke 
sector geschapen. Als je die 
zomaar wegbezuinigt, betekent 
dat dus weer een achteruitgang. 
Ik dacht dat LPF, CDA en 
VVD zo voor veiligheid waren. 
Laat ze de stadswachten dan in 

loondienst nemen in plaats 
van aan de kant zetten, want 
het werk moet tenslotte wel 
gedaan worden'. Over de 
WAO plannen van dit toekom
stige kabinet maakt Piet de 
Ruiter zich ernstig zorgen: 
'Het is nog erger dan onder 
Paars dreigde. Deze regering 
wil het SER akkoord uitvoe
ren, maar dan zónder de ver
hoging van de uitkering naar 
75 procent en zónder afschaf
fing van de Pemba-regeling 
die voor zoveel problemen 
zorgt'. Dat de VVD de referte
eis heeft laten vallen (de voor
waarde dat je eerst vier of vijf 
jaar moet hebben gewerkt om 
in aanmerking te komen voor 
de WAO) zegt volgens De 
Ruiter niet zoveel: 'In het 
akkoord staat nu dat als over 
drie jaar de instroom niet met 
veertig procent is terug
gebracht, aanvullende maat
regelen zullen worden overwo
gen. Nou, dan weet ik wel hoe 
laat het is, dan komt die refer
te-eis alsnog om de hoek 
kijken.' 
Mensen met een minimum
inkomen mogen er volgens het 
akkoord niet op achteruitgaan. 
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De Ruiter: 'Dat is heel mooi, 
maar ik lees nergens hoe ze dat 
gaan waarmaken. Mensen 
moeten een eigen bijdrage in 
de zorg gaan betalen, de huur
subsidie gaat op de helling, de 
bijzondere bijstand wordt 
beperkt tot mensen die geen 
enkel perspectief meer op de 
arbeidsmarkt hebben, kortom: 
de minima krijgen juist een 
flinke rekening gepresen
teerd.' 

Milieu delft onderspit 
Volgens 
Krista van 
Velzen maakt 
het nieuwe 
kabinet een 
slechte start 

met de milieuparagraaf uit het 
akkoord: 'Het is nogal wollig
omschreven allemaal, maar 
duidelijk is dat er meer ruimte 
komt voor marktwerking en 
minder centrale regie. Dan delft 
het milieu nogal gauw het 
onderspit'. Ook de kerncentrale 
Borsele mag langer open blij
ven: 'Dat hadden we inmiddels 
al verwacht, maar dat maakt 
het natuurlijk niet minder kwa
lijk' .• 
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Drukbezochte Solidair-dag aanzet tot verdere discussie 

Hoe zit het met 
~eva 

Onder de titel 'De vakbond: 
service of strijd?' zette Solidair 
de discussie over de rol van de 
vakbonden op de agenda van de 
SP. Redenen daarvoor zijn 
nadrukkelijk aanwezig. Zo wijst 
de uitslag van de recente Twee
de Kamerverkiezingen op een 
ruk naar rechts, die om tegen
geluiden vraagt. Maar waar 
vroeger de vakbeweging een 
natuurlijke bondgenoot was van 
progressieve partijen als de SP, 
is die positie nu veel minder dui
delijk, concludeert Solidair. In 
enkele recente maatschappelijke 
discussies stonden SP en bonden 
immers lijnrecht tegenover 
elkaar: rond de WAO, waarbij de 
bonden in de SER instemden met 
de voorstellen van de commissie 
Donner. En rond de nieuwe 
straaljagers, waarbij de bonden 
druk uitoefenden om vooral mee 
te ontwikkelen aan de JSF. Pak
weg twintig jaar geleden, toen 
besloten moest worden over de 

en 
on en 

• 

opvolger van de Starfighter, liep De SP en de vakbonden: een hart onder de riem (inclusief paaseitje) voor de stakende bouwvakkers 
vakbondsleider Wim Kok voor-
op in de demonstratie tegen de 
aanschaf van de Fl6. Nu wijzen 
vakbondsleiders vooral op het 
werkgelegenheidsaspect en is er 
van een principiële houding 
weinig te merken. In zijn inlei
ding op de discussie stelde SP
Kamerlid Jan de Wit dan ook de 
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vraag welke plaats de vakbewe
ging moet innemen in de 
samenleving. 'Blijft de rol van 
de vakbond beperkt tot onder
handelaar over Ionen en 
arbeidsvoorwaarden? Of leeft 
er nog ideologie bij de vakbon
den? Is er nog solidariteit?' 

Volgens De Wit is een funda
mentele discussie over de vak
beweging dringend nodig. Niet 
alleen vanwege de vraag waar 
de vakbeweging op dit moment 
staat, maar ook omdat ze in toe
nemende mate onder vuur komt 
te liggen van mensen als VVD-
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Kamerlid WiJders, 'die vier 
jaar lang geprobeerd heeft de 
rol van de bonden te bagatel
bseren, omdat die samen 'slechts 
26 procent' van de werknemers 
zou vertegenwoordigen en daar
mee onvoldoende representatief 
zou zijn.' 



Op initiatief van 'Solidair', de werkgroep 

binnen de SP die zich met de vakbeweging 

bezig houdt, vond op zaterdag 22 juni een 

discussie-middag plaats. Centraal stond de 

vraag naar het doel en de functie van de 

vakbeweging. De drukbezochte bijeenkomst 

maakte vooral duidelijk dat er bij veel 

SP-vakbondsleden onvrede heerst over de 

actuele houding van de bonden. 

'Te bureaucratisch, te weinig democratisch', 

concludeerden de mensen in de zaal. 

'Ik mis politieke visie 
bij de bonden' 
Voor de discussiemiddag had 
Solidair een panel van vijf 
vakbandsdeskundigen samen
gesteld. Onder leiding van pre
sentator Hans van Leeuwen 
bogen zij zich eerst over de 
vraag: 'Met welke zaken moet de 
vakbeweging zich bezighou
den?' 
Eigen lijk waren de vijf het over 
het antwoord al snel eens, om
dat al len pleiten voor een zo
genoemde brede vakbeweging. 
Dat wi l zeggen, een vakbewe
ging die verder kijkt dan alleen 
naar vraagstukken over werk en 
inkomen. Hans Boot, hoofd
redacteur van het kritische vak
bondsblad Solidariteit, wees 
bijvoorbeeld op de kwestie rond 
de JSF, waarover hij van de vak
bonden een veel politieker 
standpunt had verwacht. 'Vroe
ger maakten de vakbonden 
prachtige progressieve nota's 
over het milieu, de bewapening 
en de gezondheidszorg. Die tijd 
is inmiddels voorbij.' 
Jan Warning, beleidsmedewer
ker bij FNV Bondgenoten, ill us
treerde zijn pleidooi voor een 
brede vakbeweging met het 
vraagstuk over de toepassing 
van biotechnologie. 'De vak
beweging zou daar, na bestude-

ring van alle voors en tegens, 
ook een politiek standpunt over 
moeten innemen,' vindt hij. 
Kees Korevaar, voormalig 
FNV-bestuurder en tegenwoor
dig onderzoeker bij het IVA in 
Tilburg, sloot zich daar bij aan . 
'Ik mis bij de vakbonden een 
politieke visie,' zei hij . 

Maar zijn de leden 
nog wel solidair? 
Als ook de zaal zich via Hans 
van Leeuwen in de discussie 
mengt, blijkt hoeveel onvrede er 
bij leden leeft over hun bonden. 
Met name het democratisch 
gehalte van de bonden wordt in 
twijfel getrokken. Tekenend is 
de wijze waarop bonden de toe
standen binnen de NS op hun 
beloop lieten, terwijl vakbonds
leden nadrukkelijk om actie 
vroegen. Het gevolg: collectie
ven van spoorwegmensen gin
gen zelf de strijd aan. Dwars 
tegen de bonden en de eigen OR 
in liepen zij te hoop tegen de 
nieuwe dienstregeling. Joop 
Vogel, bestuurder van de CNV
politiehond ACP, geeft toe dat 
'er leden zijn weggelopen. Dus 
dat we kennelijk iets verkeerd 
gedaan hebben.' 
Dat gebrek aan democratisch 
gehalte speelde ook nadrukke
lijk rond de totstandkoming van 

het SER-akkoord over de WAO. 
Hoe kon de vakbond met dit 
compromis akkoord gaan, ter
wijl een groot deel van de ach
terban er tegen was? Deze vraag 
riep bij de aanwezigen in de 
zaal veel heftige reacties op. 
'Vakbonden zijn er voor de 
leden, maar er is geen vakbond 
die de leden hierover geraad
pleegd heeft,' klonk het uit 
de zaal. CNV' er Vogel ontkent 
die aantijging. 'Wij hebben wel 
degelijk ledenraadplegingen 
georganiseerd,' vertelde hij. 
'Maar toen puntje bij paaltje 
kwam zat ik daar alleen met 
kaderleden in een zaaltje. Waar 
waren de gewone leden?' 
Eerder maakte hij zich ook in 
een ander verband zorgen over 
het gebrek aan betrokkenheid 
en de mentaliteit van de gewone 
vakbondsleden . 'Toen wij een 
nieuwe CAO afsloten en daar
bij, geheel naar CNV-gewoon
te, een deel van de verhoogde 
loonsom reserveerden voor 
internationale solidariteitsac
ties, bleek een deel van de leden 
het daar niet mee eens. Inter
nationale solidariteit leeft dus 
blijkbaar helemaal niet meer. ' 
Ook Jan Warning van FNV 
Bondgenoten zegt dat de onder
linge solidariteit bij vakbonds
leden tegenwoordig niet groot 
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meer is. Mede daardoor zou het 
niet makkelijk zijn om mensen 
tot actie te bewegen. 
Die bevinding staat haaks op de 
mening van de meeste aanwezi

gen. Op de vraag of de vak
beweging wat vaker zijn macht 
zou moeten laten zien, klonk 
vrijwel unaniem: 'Ja.' Kees 
Korevaar zegt daarover: 'De 
vakbond zou naast het geven 
van service inderdaad ook strijd 
moeten voeren. Maar dan wel 
met slimheid en overleg, want 
alleen met emoties kun je geen 
strijd winnen. ' 

Geslaagde opmaat voor 
verdere discussie 
In zekere zin sloeg die opmer
king ook op deze discussiemid
dag. 'Er leeft blijkbaar enorm 
veel pijn en onvrede bij de vak
bondsleden,' concludeerde Joop 
Vogel na afloop van de discus
sie, die regelmatig enigszins 
ontspoorde door heftige reacties 
uit de zaal. Zo werd de bonden 
meer dan eens verweten te veel 
te zijn ingekapseld in de typi
sche 'polder' -overlegstructuren. 
Dat zou volgens velen ten koste 
gaan van hun strijdvaardigheid. 
De levendigheid van de discus
sie onderstreepte in ieder geval 
het nut ervan. Dat merkten ook 
al le vijf de vakbandsvertegen
woordigers op, die de SP 
complimenteerden met het ini
tiatief. De heftigheid van de 
reacties bewijst bovendien dat 
er nog volop leven zit in de 
vakbonden. Misschien is het 
probleem, dat dat leven vooral 
bij de 'gewone' leden zit en 
ogenschijnlijk veel minder 
bij de ' ingepolderde' vak
bondsbonzen . Revitalisering, 
of beter, herpolitisering van de 
vakbonden zal dan ook bij de 
gewone leden moeten begin
nen , concludeerde een aantal 
aanwezigen. En de SP helpt er 
graag aan mee. De discussie
middag was daarvoor een 
geslaagde eerste aanzet, want 
maar liefst 45 aanwezigen 
meldden zich aan om op korte 
termijn verder te discussiëren 
over de rol van de vakbewe
ging. De SP en de vakbonden : 
wordt ongetwijfeld vervolgd! • 
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I De verbeelding 
aan de macht op 
Festival 

Tomaat 
Festival Tomaat vindt dit jaar 
op 15 september plaats op de 
Paasheuvel in Vierhouten, het 
'oude bolwerk van cultuur en 
natuur'. Het thema is: de macht 
van de verbeelding. En de 
oproep aan de afdelingen luidt: 
laat je verbeelding spreken. 
Kom met ideeën over hoe het 
festival een nog groter succes 
kan worden. Organisator Hans 

van Leeuwen ontvangt ze heel 
graag: (010) 243 55 68, 
hvleeuwen@sp.nl. Actuele 
informatie over onder andere 
de programmering is te vinden 
op www.festivaltomaat.nl. Bij 
de realisering van het festival 
(opbouw, toezicht, organisatie, 
ca-tering, programmasugges
ties) zullen ook de afdelingen 
betrokken worden. 

Thema: de SP op lokaal niveau 

Elfde partijcongres 

op 25 januari 2003 
Het elfde congres van de SP wordt gehouden op zaterdag 25 januari 
2003, in de Stadsschouwburg in Utrecht. Het centrale thema, zo 
besloot de Partijraad, luidt als volgt: 
Hoe zorgen we ervoor dat we nu- na de grote stappen voorwaarts 
in de landelijke politiek - op lokaal niveau omvang, inhoud en 
slagkracht van de partij vergroten? 
Over de procedure en het tijdschema zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
• Vóór 23 augustus bezoeken de door de regio gekozen leden van 

het Partijbestuur de afdelingen in hun regio om zich een beeld te 
vormen van de stand van zaken. 

• Een congresvoorbereidingscommissie gaat een concept-congres
stuk opstellen, waarover het partijbestuur zich buigt op 6 en op 13 
september. 

• Het stuk zoals het wordt goedgekeurd door het Partijbestuur, 
wordt gepresenteerd op de Partijraad van 21 september, en gaat 
vervolgens snel naar de afdelingen. 

• De afdelingen beleggen ledenvergaderingen over het congresstuk 
vanaf eind september, tot aan de regioconferenties. 

• In de eerste drie weekenden van november vinden de zes regio
conferenties plaats over het congresstuk. 

• Vanaf de laatste week van november tot 21 december verwerkt 
het Partijbestuur de opmerkingen van de leden, de afdelingen en 
de regioconferenties; en denken de afdelingen na over mogelijke 
wijzigingsvoorstellen. 

• Eind december gaan alle wijzigingsvoorstellen (van Partijbestuur 
plus afdelingen) naar alle afdelingen, zodat die begin januari le
denvergaderingen kunnen organiseren. 

• Als advies wordt aan de afdelingen meegegeven kort na het 
congres een ledenvergadering te houden over de uitvoering van 
de congresbesluiten. 

• Naast de bespreking in de ledenvergaderingen zal bekeken 
worden hoe de leden nog meer bij de bespreking betrokken kun
nen worden, bijvoorbeeld via Internet. 

Manifestatie Johannesbrug 

1 ... ,:> .-· ... ~\ .·.' ' 

\ . . 

~~ 

Krista van Velzen maakte de Partij
raadsleden warm voor deelname aan 
de manifestatie Johannesbrug, die Mi
lieudefensie op 31 augustus organjseert 

om aandacht te vragen voor de interna
tionale topconferentie over duurzame 
ontwikkeling die dan in Johannesburg 

Krista van Velzen wordt gehouden. Van Velzen: 'De aan-

dacht voor duurzame ontwikkeling is 
naar de achtergrond geschoven. Dat moet veranderen, 
vindt Milieudefensie, en daar zijn wij het helemaal 
mee eens.' De precieze invulling van de manifestatie 
moet nog plaatsvinden. Vooruitlopend daarop doet 
Van Velzen alvast het verzoek aan alle afdelingen om 
met minstens een of twee men~en aanwezig te zijn. 
Verdere informatie: 

Krista van Velzen: kvvelzen@sp.nl, tel.: 070-318 28 08 
Harry Voss: hvoss@sp.nl, tel.: 06 22 93 29 37 

De Socialistische Partij is de snelst groeiende partij van Neder
land. De duizenden vrijwilligers van de SP worden ondersteund 
vanuit het professionele partijbureau in Rotterdam, waar o.a. 
secretariaat, scholingscentrum, ledenadministratie, (web)redac
tie, DTP-studio en drukkerij gevestigd zijn. De automatisering 
ondersteunt een groeiende organisatie die snel. slagvaardig en 
correct moet kunnen functioneren. Wegens het vertrek van een 
collega zoeken we een 

systeem-/netwerkbeheerder (m/v) 

die zelfstandig verantwoordelijk is voor het beheer van: 
• het interne netwerk van een fileserver (Linux, Samba, NFS), 

switches, een dertigtal werkplekken (merendeels Windows 9x, 
enkele Macs OS9) en een tiental printers 

• een gateway/mailserver (FreeBSD, POP3, Sendmail. firewall) 
• een webserver (op co locatie, FreeBSD, Apache, MySQL, ReaiSer

ver, ONS (Bind)) die hosting biedt voor de roemruchte 
www.sp.nl en een aantal kleinere sites. 

De beheerder is verantwoordelijk voor het goed functioneren 
van deze systemen, aanmaken en beheer van accounts, staat in 
voor security, back-ups en preventief onderhoud, zorgt voor tij
dige upgrades van hard- en software en biedt ondersteuning 
aan de gebruikers. 

Een zeer uitdagende en verantwoordelijke full-time baan, 
waarbij de bevrediging niet zozeer verschaft wordt door een 
top-inkomen (bij de SP verdient iedereen een modaal salaris) als 
wel door het feit dat je een spilfunctie vervult in het succesvolle 
werk van de partij en onderdeel uitmaakt van een gezellig, ge
motiveerd en flexibel team. 

Is deze taak je op het lijf geschreven? Stuur dan vóór 14 juli je 
sollicitatie met CV naar de SP, t.a.v. Herman Beekers, Vijverhof
straat 65, 3032 SC Rotterdam. Voor meer informatie kun je bel
len: (01 0) 467 42 62. 
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van klassieke muziek tot rap, 

van jeugdtheater tot cabaret 
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H6t festival voor, door en 
vooral van SP'ers en verder 

iedereen die wil komen 

t 
Kamerleden en andere SP'ersschrijven regelmatig interes
sante opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft 
in elke uitgave een overzicht van de recente opinies. 
De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.nl/ 
tegenst!theorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen 
bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (01 0) 243 55 55. Noem 
dan wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 
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15 t/m 18 augustus 
Vierhouten 

Festival Tomaat 
15 september 
Vierhouten 

Partijraad 
21 september 
Utrecht 

Elfde SP-congres 
25 januari 2003 
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'Hoge huur nekt cultuur' 

Hans Bakker en Ronald van Raak in Het Parool 

op 29 juni 

Door de extreme huurverhogingen wordt het 

Amsterdamse centrum een koopparadijs, waar geen 

plaats is voor niet-commerciële activiteiten,' stelt de 

Amsterdamse SP: 'De druk op de culturele instelling-

·en om de binnenstad te verlaten wordt steeds groter.' 

Handreikingen uit de hoofdstad om 

cultuur in de binnenstad te houden. 

FNV niet alleen, maar wellaat met kritiek 

Piet de Ruiter op 3 juli 

In verschillende kranten is geschreven over de kritiek 

van de FNV op de WAO-plannen van de nieuwe 

coalitie. Werkgevers en CNV zijn juist redelijk 

tevreden over de gepresenteerde plannen. De 

suggestie wordt gewekt dat de FNV daarom alleen 

zou staan. CNV-voorzitter Terpstra verwacht niet dat 

de FNV nu nog naar het Malieveld zal trekken. Maar 

volgens Piet de Ruiter is dat is nu precies I!IIII!!IIB 
wat de FNV wél moet doen. MSWJJ 
Stopzetten chloortrein duur betaald 

Krista van Velzen en Ronald van Raak in 

Het Rotterdams Dagblad op 20 juli 

Zie pagina 5 

'Links: leuker en lekkerder' 

Karel Glastra van Loon in de Volkskrant op 25 juli 

'Eerst even een misverstand de wereld uit helpen: 

links Nederland verkeert niet in een crisis, en in 

tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen 

heeft links op 15 mei geen verschrikkelijke klap 

gekregen, maar juist een aardige duw in de rug.' 

Glastra van Loon geeft tien tips voor 'twijfelaars, 

sombermannen en PvdA-ers op zoek 

naar een nieuw links elan'. 



Houd de NS-Ioketten open! 
Op steeds meer kleinere NS
stations verdwijnen de loketten. 
Me! de afwezigheid van NS
personee/ verdwijnt ook de 
sociale controle, een stuk 
veiligheid en de benodigde 
reisinformalie. Bovendien 
word! het kopen van een 
kaartje steeds moeilijker. 
Dat is de boodschap op protest
kaarten die in negen plaatsen 
door de SP verspreid wordt. In 
Ravenstein , Rotterdam, Deven
ter, Geleen , Wolvega, Ouden
bosch, Vlissingen, Beilen en 

Kruiningen-Yerseke worden 
deNS-loketten gesloten en 
met protestkaarten en hand
tekeningenlijsten wordt de 
bevolking opgeroepen hier
tegen bij de NS-directeur te 
protesteren. SP-Kamermede
werker Laurens Ivens coördi
neert de actie. 'In september 
of oktober krijgt de NS een 
nieuwe directeur en wij willen 
hem bij zijn aantreden de 
protestkaarten meegeven. Het 
is belangrijk dat we deze actie 
niet laten verwateren. Van de 

Platformen en werkgroepen in 
Rotterdam: 'Een kwestie van doén' 
De SP in Rotterdam zet hoog in 
op haar lokale Ouderenplat
form en een binnenkort te vor
men WAO-werkgroep. Volgens 
lneke Palm is dat essentieel om 
'goed naar mensen te kunnen 
luisteren die hun wortels in de 
stad en hun hart in de wijken 
hebben.' Palm: 'Ik vindt dat in 
feite nog belangrijker dan lan
delijke thema's. Een mooi 
voorbeeld was de eerste actie 
van ons Ouderenplatform pas 
geleden. Iemand uit die groep 
meldde, dat roltrappen naar de 
metro op het station niet func
tioneerden. Nou, wij gingen er 
gewoon naar toe met handteke
ningenlijsten en koffie en 
broodjes . Binnen no-time had
den we 500 handtekeningen op
gehaald . We hadden ook 
iemand van vervoersmaal-
chappij RET uitgenodigd om 

naar die roltrappen te komen 
kijken. Hij zegde ter plekke toe 
het defect te laten repareren. En 
al s dat niet gebeurt, dan voeren 
we hardere actie. Zo werkt dat.' 
'Ons Ouderenplatform bestaat 
uit een man of twintig. Eén van 

de eerste dingen die we deden 
was het formuleren van actie
punten met betrekking tot 
openbaar vervoer, zorg en huis
vesting. Al heel snel was de 
eerste actie een feit. En dan 
komt de zaak vanzelf aan het 
rollen en breidt het zich uit. 
'Oh ja, dit moet er ook nog 
gebeuren en dat moeten we ook 
aanpakken' hoor je dan.' 
Het Rotterdamse WAO-plat
form is op dezelfde leest 
geschoeid . 'WAO'ers hebben 
waardevolle ervaringen en daar 
kun je veel mee doen. Een 
kwestie van regelmatig de kop
pen bij elkaar steken, ideeën 
uitwerken en leuke acties be
denken. Mobiliseer iedereen in 
je afdeling die met de WAO te 
maken heeft; ook degenen die 
erin kunnen komen. Breng 
structuur in zo'n groep en leg 
contacten met bijvoorbeeld de 
FNV, gehandicaptenclubs en
zovoorts . WAO' ers zitten over
al. Het is een kwestie van 
doén,' zegt Ineke Palm. 
Info: Ineke Palm: 
(070) 318 38 06 

loketten op de 70 kleine sta
tions in Nederland is al een 
deel gesloten. Nu zijn de 
genoemde negen weer aan de 
beurt, dus je moet vrezen dat er 
over een paar jaar weer een stel 
dicht gaan. En wat er gesloten 
is, komt niet meer terug. Ik 
roep alle afdelingen dan ook 
op, om de komende tijd goed 
op te letten wat er met de loket
ten op de stations gaat gebeu
ren staat,' aldus Ivens. Ter 
ondersteuning van de campag
ne zal in één van de genoemde 
plaatsen zal iedere week een 
SP-Kamerlid actede présence 
geven. Dat het onderwerp leeft 
onder de bevolking, bleek in 
Vlissingen-Souburg, waar de 
SP inmiddels het spits 

afbeet. Binnen twee dagen 
zetten 400 mensen hun handte
keningen op de lijsten die de 
SP in een aantal winkels had 
achtergelaten. Snel bestelden 
de winkeliers nieuwe lijsten bij 
de SP ... 
Kijk op de website: 
www.sp.nl/nsloketten/ 
Info: Laurens lvens 
(070) 318 3810 

Op de bres voor het Bosbad 

Behoud Bosbad 
Amersfoort! 

Voor meer informatie: 033 433 00 33 

De Amersfoortse SP verspreidt 
momenteel 500 posters voor 
het behoud van het Bosbad; het 
enige buitenbad in de stad. 
Door de milieu-eisen die de 
provincie Utrecht aan het Bos
bad stelt, moet er veel gebeuren 
aan het zwembad dat 60.000 
bezoekers per seizoen trekt. 
De gemeente reserveert daar 
echter geen geld voor, waar
door het er beroerd voor het 
bad uitziet. Een gecombineerde 

handtekeningen- en posteractie 
van de SP moet de gemeente 
op andere gedachten brengen. 
Volgens SP' er Gidia Kap is de 
kans op actie-succes groot: 'Er 
is onder de bevolking een 
breed draagvlak voor deze 
actie. Het badpersoneel doet 
mee en ook onder gemeente
ambtenaren en kinderen leeft 
het thema sterk. Bovendien 
ligt het Bosbad pal tegen een 
woonwijk, waar we in het 
verleden veel goodwill hebben 
gekweekt met diverse huur
acties . Ook dat is gunstig. Met 
handtekeningenlijsten gaan 
SP' ers onder andere bij win
kelcentra posten. Badpersoneel 
neemt de bezoekers van het 
bad voor hun rekening.' Para
lel aan de actie stelde het 
Utrechtse SP-Statenlid Paulus 
Jansen in het provinciehuis de 
financiering van buitenbaden 
aan de orde. 
Info: Gidia Kap 
(033) 480 86 32 

Spanning • 1 augustus 2002 3 



et·k · ~ IJ cla"n~ ~-\)'~1-_: un---t-t U] t • an drie ton SP Heerlen c a . 
llllatu'l'h \ tra vergadenng Vo .... I ex . f ervoP,. -or ReisAr .---"\lectle V \:irootaantalklachtei 

L#j rY-~ . I J.. ~et tel\ over ReisNet bij SP 
~\\(\aC\l __ ~~<-01 .... 

t\.d1\ta 1. 0:ntO R. ~·· "'··~~ 
~p.. et lo 'r . eisNet: R.efsN[el.t)<JL . . 
-o ~e1St\! , 1 "'"'"''' , ..... • w .. ,, de .. t, Re1sN OOit 

• 

~ -~(Q ov ( ,4 vaneeno ÖJdspan-~ 

L
N.I5- o r ' ~ 'le-istfl:';~ra.._~,.~~lePm? r-..,....,. 
I ~· t- ' S onderhanct 

De lange adem van 'De"tenenwage;_v 

JennyVoogt 

Bij een stevige actie komt er méér kijken dan een span
doek, een folder en een megafoon. Het gaat erom met 
álles rekening te houden en constant creatief en alert te 
reageren op nieuwe ontwikkelingen. In Spanning een 
aantal leerzame voorbeelden uit de praktijk. Deze keer 
Jenny Voogt uit Heerlen over de moeizame, maar intussen 
succesvolle strijd tegen de WVG-wantoestanden in de 
Parkstad-gemeenten. 

'Op 1 januari vorigjaar werd het 
Collectief Vraagafhankelijk Ver
voer (CVV) ingevoerd en meteen 
regende het klachten. Zowel 
Heerlen, Brunssum als Land
graaf behoren tot het vervoersge
bied van WVO-uitvoerder Reis
Net en bij de hulpdiensten van 
die afdelingen kwamen binnen 
de kortste keren 1500 boze reac
ties over ReisNet binnen. Taxi
busjes kwamen uren te laat of 
helemaal niet; de telefonisten 
van het in Tilburg (!) gevestigde 
call-eenter verstonden het dialect 
van de bellers niet en ga zo naar 
door. Bovendien was het Reis
Net-vervoersgebied beperkt tot 
de Parkstad-steden, waardoor 
bijvoorbeeld Maastricht en Vaals 
voor ouderen en gehandicapten 
vrijwel onbereikbaar was gewor
den . Al snel begonnen de gehan
dicapten zich te roeren en wij 
hebben toen actiecomité 'De Be
nenwagen' opgericht. We vroe
gen de WVG'ers in het SP-leden
bestand om mee te doen en bena
derden de mensen die hun klach
ten hadden geuit bij de hulp
dienst en al snel ging een breed 
gedragen handtekeningenactie 
ging van start. De Benenwagen 
wordt momenteel getrokken 
door 12 actieve mensen. ' 
Intussen was het in de Heerlense 
gemeenteraad tot ongemeen 
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felle discussies gekomen. 
PvdA-wethouder Zuidgeest, 
verantwoordelijk voor het 
WVO-vervoer, suggereerde 
onder meer dat het de SP wel 
erg goed uitkwam als het CVV 
zou mislukken. Hij stelde zelfs 
dat de WVG' ers zelf ook schuld 
hadden. Voogt: 'Dat liep uit op
een geweldige rel in de raads
zaal. Dat ReisNet-directeur De 
Beer nooit bereid was om de 
gehandicapten te woord te 
staan, heeft zeker ook kwaad 
bloed gezet. Het verzet werd 
dan ook steeds feller. Vorigjaar 
zomer organiseerden we in 
Brunssum een prima geslaagde 
hoorzitting over Reisnet Er 
kwamen ongeveer 200 mensen 
op af. Een Brunssumse wet
houder en iemand van het pro
jectbureau ReisNet Parkstad 
Limburg kregen daar een stort
vloed van klachten over zich 
heen. Reisnet beweerde echter 
steeds dat er schot in de zaak 
kwam en dat er wel degelijk 
sprake was van verbeteringen. 
Maar wij hielden de vinger aan 
de pols en bleven de ellende 
aankaarten. In commissies lie
ten we mensen namens De Be
nenwagen het woord voeren, 
we dienden moties in, voerden 
vele raadsdebatten en gingen 
zelfs over tot een bezettingsac-

tie. En al die tijd bleven de Lim
burgse dagbladen de strijd cove
ren.' 
Eind vorig jaar bleek er dan 
eindelijk licht in de tunnel te 
komen. Wethouder Zuidgeest 
stapte op en droeg het het 
WVO-dossier over aan de nieu
we wethouder Scholtissen, die 
een stuk genuanceerder over de 
zaken dacht dan zijn voorgan
ger. Het dreigement dat het be
drag van 436 gulden dat 
WVG'ers ontvangen alleen bij 
ReisNet besteed mocht worden 
werd rap van tafel geveegd. Nog 
een hoopvolle ontwikkeling: dit 
voorjaar namen Riet de Wit en 
Peter van Zutphen namens de 
SP zitting in het Heerlense col
lege. Laatstgenoemde kreeg de 
WVG 111 zijn portefeuille. 
'Voorheen was het zo, dat het 
Rijk WVO-gelden aan de ge
meente ter beschikking stelt, 
waarna de gemeente geen cent 
meer mag bijpassen. Dankzij de 
SP is dat taboe nu opengebroken 
en mag de gemeente nu wel bij
passen bij de WVG. Ook heeft 
de SP in het collegeprogramma 
opgenomen gekregen dat er 
meer keuzemogelijkheid komt 
bij het vervoer,' legt Jenny 
Voogt uit. 
Met een nieuwe actie gaat De 
Benenwagen de druk nog verder 
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opvoeren. Onder het motto 
'Wij willen geen betutteling 
meer' worden momenteel 
10.000 actiekaarten verspreid 
111 de Parkstad-gemeenten. 
'Eind volgend jaar loopt het 
contract met Reisnet af. De on
derhandelingen over hoe het nu 
verder moet beginnen op 16 
oktober en dan willen we het 
college met duizenden protest
kaarten een steuntje in de rug 
geven om tot een beter beleid te 
komen. We gaan in verzor
gingstehuizen, bij de gehandi
captenraad en in gemeen
schapshuizen kaarten afgeven 
om de mensen daar mee te krij
gen.' 

Jenny Voogt: 'Wat we tot nu toe 
met De Benenwagen bereikt 
hebben is, dat we de WVO
ellende in de picture hebben 
weten te krijgen. Het thema 
wordt door de politiek en de 
pers nu goed in de gaten gehou
den en dat is een verdienste 
op zich. We hebben de proble
matiek als het ware op de kaart 
gezet. En nu we het 
college 'mee' hebben, is het een 
stuk gemakkelijker om de 
gemeente van de noodzaak 
voor nieuw beleid te overtuigen. 
Stukje bij beetje boeken we suc
cessen. Maar onze inzet is en 
blijft: een fatsoenlijke en geheel 
vrij te besteden WVO-vergoe
ding. Gehandicapten willen zelf 
bepalen hoe ze reizen: met het 
WVO-vervoer, een gewone 
taxi, de eigen auto of met de 
buurman. Met andere woorden: 
geef hen een behoorlijk eigen 
budget en dan verzorgen ze hun 
vervoer zelf wel!' 
Jenny Voogt: (045) 572 57 77 
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Stopzetten 
chloortein 

duur betaald 
Vlak voor het aantreden van een 
nieuwe regering heeft Pronk 
onlangs alsnog een einde ge
maakt aan de chloortransporten 
van Akzo Nobel. Vóór 2006 
zullen de chloortreinen stoppen, 
die nu tweemaal in de week van 
Delfzijl en Hengelo naar Rotter
dam rijden . Daarmee komt de 
minister tegemoet aan de belof
te die hij heeft gedaan aan de 
gemeenten die door de chloor
trein worden aangedaan en die 
verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid van de omwonenden. 
Hulpverleners gaan in geval van 
een ongeluk met de chloortrein 
uit van 5.000 doden en 18.000 
gewonden. Het SP-comité Rood 
sein voor de chloortrein, dat al 
anderhalf jaar samen met 
gemeenten en omwonenden 
actie voert tegen de chloortrans
porten, is blij dat Pronk in de 
onderhandelingen met Akzo 
Nobel voet bij stuk heeft gehou
den. Toch wordt het stopzetten 
van de chloortrein veel te duur 
betaald. De chloortrein is nodig 
omdat Akzo Nobel de productie 
in Hengelo (70.000 ton) en 
Delfzijl (130.000 ton) hoog 
houdt. In deze fabrieken wordt 
meer chloor gemaakt dan er ver
werkt kan worden. Het over
schot van 50.000 ton per jaar 
wordt per trein naar Rotterdam 

gebracht. Het bedrijf is na veel 
maatschappelijk protest bereid 
de productie en verwerking van 
chloor beter op elkaar af te 
stemmen, maar stelt grote voor
waarden. De fabriek in Hengelo 
wordt gesloten. Voor aanpas
sing van de fabriek in Delfzijl 
heeft Akzo Nobel vele miljoe
nen bij de minister losgepeu
terd . Bovendien heeft het 
bedrijf de mogelijkheid bedon
gen toch chloortreinen te laten 
rijden.Akzo Nobel heeft hard 
met Pronk onderhandeld. In eer
ste instantie dreigde het bedrijf 
de fabriek in Delfzijl te sluiten. 
Dat is opmerkelijk, omdat de 
vraag naar chloor in dit gebied 
de komende jaren waarschijn
lijk zal toenemen. Uiteindelijk 
heeft het bedrijf besloten de ver
ouderde fabriek in Hengelo te 
sluiten, wat ten koste gaat van 
270 arbeidsplaatsen. Akzo No
bel komt op deze wijze uit onder 
investeringen in deze verouder
de chloorfabriek, die volgens 
Europese milieurichtlijnen 
binnen enkele jaren zou moeten 
worden vernieuwd. Daarbij gaat 
het bedrijf voorbij aan een plan 
van de ondernemingsraad om de 
fabriek te moderniseren, waar
bij alle geproduceerde chloor 
ook in Hengelo verwerkt zou 
worden en de chloortransporten 

• 

eveneens overbodig zouden 
worden. De onderhandelingen 
waren voor Akzo Nobel ook 
financieel zeer succesvol. 
Jarenlang heeft het bedrijf om
wonenden van de chloorlijnen 
opgezadeld met een mogelijk 
gevaar en de gemeenten met 
grote kosten, door de noodzaak 
van rampenbestrijdingsplannen 
en de beperkingen die de 
chloortransporten stelden aan 
het grondgebruik. Nu heeft 
Akzo Nobel een tegemoet
koming bedongen van de over
heid van ongeveer € 57 mil
joen voor aanpassingen in de 
chloorfabriek in Delfzijl. Even
als de fabriek in Hengelo (die 
werkt met kwik) was ook die in 
Delfzijl (die werk met asbest) 
toe aan modernisering. De on
geveer 2,5 miljoen omwonen
den van de chloorlijnen dreigen 
nu, samen met andere burgers, 
het gevaar van de chloortrans
porten met belastinggeld te 
moeten afkopen. Dergelijke in
vesteringen, die ongeveer één 
procent bedragen van de winst 
van de chemiedivisie van het 
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bedrijf, horen naar onze overtui
ging bij het maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap 
dat Akzo Nobel zegt te willen 
beoefenen. Zuur is ook datAkzo 
Nobel bedongen heeft na 2006 
jaarlijks ongeveer 10.000 ton 
chloor te mogen blijven trans
porteren, waardoor de gevaren 
voor omwonenden nog steeds 
niet zijn geweken en gemeen
ten nog steeds worden opgeza
deld met een onmogelijk vei
ligheidsprobleem. Het is aan de 
Tweede Kamer om bij de goed
keuring van de overeenkomst 
de financiële voorwaarden van 
Akzo Nobel en het alternatief 
van de ondernemingsraad in 
Hengelo opnieuw tegen het 
licht te houden. 

Ronald van Raak en 
Krista van Velzen 

Deze opinie verscheen eerder in het 

Rotterdams Dagblad van 20 juli 2002 
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Bakkers en juristen moeten ook! 

Scholing in de SP: 
Met als titel Scholing en de
bat aan de basis schrijft Jan 
Marijnissen in het oktober
nummer van de Tribune 1999 
een column over de noodzaak 
van scholing. Het is dan een 
half jaar na het achtste lande
lijke congres van de SP. "Deze 
maand zit ik alle weekeinden 

Ook ditjaar staan er aan de vooravond van een nieuw congres weer 
drie weekeinden op het programma, waarbij de politiek verant
woordelijken van de afdelingen in staat worden gesteld om eens 
politiek bij te tanken. Elke afdeling kan twee mensen afvaardigen 
waaronder in ieder geval de voorzitter. De editie van ditjaar staat in 
het teken van de betekenis om de progressieve rots in de branding 
van de algemene verrechtsing te zijn; hoe kunnen we onze partij 
versterken en wat betekent het om 'lokaal werken opnieuw uit te 
vinden'. Afdelingsvoorzitters krijgen begin augustus bericht over 
de oktoberscholing. De data staan hieronder. 

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, Driebergen 
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober, Driebergen 
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober, Driebergen 

Maar er valt natuurlijk nog veel meer te leren. Dat geldt voor hen 
die bakker willen worden of jurist, maar ook voor SP' ers die de 
wereld willen veranderen. Daarom blijft de SP doorgaan met de 
vele cursussen die hun succes inmiddels bewezen hebben. Verder 
wordt er een aantal nieuwe cursussen gegeven. Een overzicht. 

Politieke b~sisvorming 
Sinds het 9de congres worden er door lokale scholingsbegeleiders op 
afdelingsniveau cursussen politieke basisvorming gegeven. Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat bestuursleden, (kandidaat) raadsleden en 
kerngroepleden aan de cursus deelnemen. Natuurlijk zijn ook ande
re geïnteresseerde leden van harte welkom. Als iedereen die het 
aangaat ook daadwerkelijk meedoet, kunnen we garanderen dat 

'op de hei • met voorzitters en 
andere bestuursleden van de 
SP-afdelingen. We praten er 
zeer intensief over het func
tioneren van de SP op lokaal 
niveau". zei Marijnissen. 
Daarmee doelde hij op de nu 
inmiddels overbekende okto
berscholingen. 

deze scholingsbijeenkomsten rendement hebben. Het partijbestuur 
beslist in augustus over de inhoud van een nieuwe cyclus pobtieke 
basisvorming. Direct daarna ontvangen de lokale scholingsbegelei
ders meer informatie. 
Follow-up Lokale politiek 

Het vervolg op de cursus Lokale Politiek die het afgelopen jaar kan
didaat-raadsleden heeft voorbereidt op het raadslidmaatschap, wordt 
in september gehouden met een bijeenkomst voor de nieuw gekozen 
raadsleden. Daar worden de ervaringen met het raadswerk tot dan 
toe uitgewisseld en worden de nieuwe raadsleden handvaten gege
ven om het raadslidmaatschap goed uit te oefenen. Onze raadsleden 
zijn de visitekaartjes van de partij die vaak en veel aandacht trekken. 
Mede daarom is deze cursus een verplichting die voortvloeit uit het 
raadslidmaatschap. Alle betrokken raadsleden krijgen binnenkort 
een persoonlijke uitnodiging. Er kan gekozen worden uit twee data: 

Zaterdag 14 september, Utrecht 
Zaterdag 28 september, Utrecht 

Provinciale Politiek 
In maart 2003 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. In 
december gaat, direct na de regioconferenties waar de kandidaten
lijsten worden vastgesteld, de cursus Provinciale Politiek voor kan
didaat-Statenteden van start. Gedurende de cursus willen we onze 
kandidaten de broodnodige bagage meegeven die nodig is als toe
komstig Staten lid. Immers, volksvertegenwoordiger zijn voor de SP 
is niet niks: de beste partij van Nederland vertegenwoordigen in een 
forum van mensen die daar soms heel anders over denken, opereren 
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het complete programma 
in de schijnwerpers van de media enzovoorts. Dat gaat niet vanzelf. 
Daar moeten onze aspirant-Stalenleden goed op voorbereid worden. 

Zaterdag 7 december, Utrecht 
Zaterdag 14 december, Utrecht 
Zaterdag 11 januari, Utrecht 

Economie Anders 
In deze driedelige avondcursus staat de economie centraal. Aan de 
orde komen thema's als de liberahsering van de energiesector, de uit
verkoop van het openbaar vervoer en ecologie boven economie. Deze 
cursus is bedoeld voor geïnteresseerde leden en kaderleden. Mede
werkers van het wetenschappelijk bureau en de Tweede Kamerfractie 
geven hun visie op de thema's. Uiteraard is er volop de gelegenheid 
om ook met hen in discussie te gaan. Voor Economie Anders geldt dat 
de drie bijeenkomsten verspreidt worden over het hele land. In de 
wekelijkse 'Lijn' verschijnen de data en de locaties. 

Workshops Helpende Hand 
Deze eendaagse cursus met workshops voor medewerkers van de 
lokale hulpdiensten is bedoeld om onze medewerkers wegwijs te 
maken in de jungle van de wet- en regelgeving en om onze politieke 
stellingname in deze te verhogen. Op zaterdag 7 september en zater
dag 8 februari worden de twee workshopdagen jaar georganiseerd. 
Het aantal deelnemers is om praktische redenen gemaximeerd tot 2 
mensen per afdeling. 

Zaterdag 7 september, Amersfoott 
Zaterdag 8 februari , Amersfoort 

Afdelingscommunicatie 
Onbekend maakt onbemind. Communicatie is voor een SP-afdeling 
van groot belang. Daarbij hoef je niet alleen te denken aan het maken 
van het lokale inlegvel of een persbericht, maar ook aan een jaarlijk
se afdelingskrant. Voor veel tips en trucs is er voor afdelings- en 
fractievoorzitters de cursus afdelingscommunicatie. We organiseren 
deze cursus twee maal, zodat de groepen niet al te groot zijn en alle 
dilemma's en vragen van afdelingen aan bod kunnen komen. 

Zaterdag 22 februari, Rotterdam 
Zaterdag 22 maait, Rotterdam 

Webmasterscursus 
Bits en bytes, HTML en andere codes: voor afdelingswebmasters 
organiseren we een bijeenkomst over onze lokale SP-websites. 
Naast een inleiding over de politiek/inhoudelijke mogelijkheden van 
een website, zal er onder deskundige begeleiding uitleg gegeven 
worden over technische aspecten. 

Zaterdag I maart, Rotterdam 
Zaterdag 15 maart, Rotterdam 

Lokale financiën en politiek rendement 
Speciaal voor onze lokale penningmeesters organiseert het Studie
centrum deze cursus. Technische aspecten over boekhouden komen 
niet aan bod, maar wel thema's als de samenstelling van de afde
lingsfinanciën, hoe met de beschikbare middelen op lokaal niveau 
optimaal rendement behaald kan worden, hoe een actie zichzelf kan 
bedruipen, hoe de verkiezingskas op peil kan worden gebracht en de 
rol van de penningmeester in het afdelingsbestuur. Deze avondcursus 
wordt gegeven op donderdagavond en op drie verschillende locaties. 

Donderdagavond 10 april, Zwolle 
Donderdagavond 17 april, Eindhoven 
Donderdagavond 24 april, Rotterdam 

Scholing op aanvraag 
Op aanvraag van lokale afdelingen verzorgt het SP-Studiecentrum 
specifieke cursussen en de begeleiding daarvan. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan scholingen met thema's als bouwen & 
wonen en start de hulpdienst voor afdelingen die willen beginnen 
met een spreekuur. Afdelingsvoorzitters kunnen daarover contact 
opnemen met Rosita van Gijlswijk. • 

Faciliteiten en aanmelding 
Opgeven voor cursussen gaat 
via de afdelingsvoorzitter. Na 
je aanmelding krijg je een 
uitnodiging. We gaan uit van 
de stelregel 'aanmelden is 
komen'. Voor de cursussen en 
het cursusmateriaal ben je 
geen kosten verschuldigd. 
Ook in de lunch (en bij de 
weekenden in de maaltijden, 
drankjes en overnachting) 
wordt voorzien. We hechten 
grote waarde aan scholing. 
Eerder hebben we geconsta
teerd dat afwezigheid bij 
scholingen te vaak voorkomt 
en willen dat de deelname 
verbeterd wordt. Door een 
grotere deelname neemt de 

kwaliteit toe en kunnen de 
kosten per deelnemer omlaag. 
Daarom is besloten dat de 
kosten die gemaakt worden 
door afwezigheid van deel
nemers voortaan bij afdelingen 
in rekening worden gebracht. 
Mocht je onverhoopt om drin
gende redenen verhinderd zijn, 
probeer dan een vervanger te 
vinden binnen je afdeling. 

Voor alle informatie over de 
cursussen waarin de afdelings
voorzitter niet kan voorzien: 
bel met Rosita van Gijlswijk, 
(0 I 0) 243 55 64 of stuur een 
e-mail naar: 
studiecentrum @sp.nl 
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Over het cynisme, 
de arrogantie en het gehuichel 

van het rijke Westen 

'De 
we re an e 

• 
1s net 

a 

Het arme Zuid-Amerikaanse 
Bolivia krijgt hulp van de 
Wereldbank. Maar niet zomaar: 
het land moet onder andere aan 
de voorwaarde voldoen dat het 
op grote schaal overheidsbedrij
ven privatiseert. Bijvoorbeeld 
de drinkwatervoorziening van 
Cochabamba, in grootte de der
de stad van het land. Eind 1999 
verwierf het consorti um Aguas 
del Tunari , (een samenwer
kingsverband van het Ameri
kaanse Bechtel en het Italiaanse 
Edison) een veertig jaar duren
de concessie voor de volledige 
waterlevering. Het contract 
regelde zelfs het monopolie 
over alle waterputten en het op-

8 

• 
etje-

Afdwingen van vrijhandel en priva

tisering, maar de eigen metershoge 

tolmuren overeind houden. Dat is 

de Westerse bijdrage aan de ont

wikkeling in de rest van de wereld. 

Hierde fraaiste company principles 

op papier zetten; daar welbewust 

in zee gaan met dictators die alle 

mensenrechten aan hun laars 

lappen. 'Handelsbelangen krijgen 

altijd voorrang.' 

pervlaktewater in de hele pro
vincie. De bewoners zouden 
dus ook moeten gaan betalen 
voor het gebruik van water uit 
een put in hun achtertuin, of uit 
een meer. Het nieuwe water
bedrijf gooide de tarieven on
middellijk drastisch omhoog, 
nog voordat het ook maar één 
cent geïnvesteerd had in betere 

voorzieningen. Massale en hef
tige protesten volgden, en 
cumuleerden in april 2000 in 
een ware veldslag met politie 
en leger. Uiteindelijk leidde het 
verzet tot een overwinning 
voor de bewoners: de privati
sering werd ongedaan gemaakt. 
Het verhaal kreeg echter een 
staart die tot op de dag van 
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tCCIIh 
Amsterdam > Johannesburg 

vandaag voorduurt De twee 
concerns eisen vijfentwintig 
miljoen dollar schadevergoe
ding - meer dan drie keer het 
bedrag dat ze zelf geïnvesteerd 
hebben - en betrokken ook de 
Nederlandse regering in hun 
spel. Aguas del Tunari is op 
papier eigendom van een 
Amsterdamse 'brievenbus
maatschappij' en Nederland 
heeft naast een voordelig belas
tingstelsel ook een Bilateraal 
Investeringsverdrag met Boli
via, dat bescherming biedt aan 
investeringen. Of onze rege
ring het vrijwel failliete Bolivia 
dus maar even het mes op de 
keel wil zetten ... 



ln buurland Peru gaat het al 

niet veel anders. In juni van dit 

jaar werd daar de noodtoestand 
ui tgeroepen in de regio Arequi 
pa. De aanleiding was een mas
sale opstand tegen de verkoop 
van de regionale elektriciteits
bedrij ven aan het Belgische 
concern TraetabeL Na een week 
onlusten kon de balans op
gemaakt worden: één dode, 
tweehonderd gewonden en het 

aftreden van de minster van Bin
nenlandse zaken. Ook hier speelt 
heel sterk de druk van instanties 
als IMF en Wereldbank om 
overheidsbedrijven te privati 
seren in ruil voor kredieten. 

'Voor iedere dollar 
ontwikkelingshulp wordt 
twee dollar gestolen door 

oneerlijke handel' 

De problemen van landen als 
Boli via en Peru komen niet uit 
de lucht vallen, maar hebben 
hun wortels in de volstrekt on

gelijkwaardige wijze waarop de 
wereldhandel geregeld is. Een 
heldere analyse daarvan werd 
in april gepresenteerd door 
Oxfam, het wereldwijde samen
werkingsverband van ontwik
kelingsorgani sati es waarvan 

ook de Nederl andse Novibdeel 
uitmaakt. Oxfam concludeert 
dat de spelregels van de interna
tionale handel hoofdzakelijk ten 
gunste van de rijke landen wer
ken. Vijf belangrijke hinder
palen voor eerlij ke handel zijn 
volgens de organisatie: 

• Boeren in rij ke landen krij 
gen één milj ard doll ar per 
dag subsidie. Agrari sche 
overschotten worden ge
dumpt op de wereldmarkten, 

waardoor wereldprij zen ge
drukt en lokale markten in 
arme landen vernieti gd wor
den. 

• Onder in vloed van rijke lan
den proberen het Internati o
nale Monetaire Fonds en de 
Wereldbank de markten van 
arme landen open te breken 

zonder te kijken naar de so

ciale gevolgen. 

• Voor ontwikkelingslanden di e 
naar rijke landen exporteren 
zijn de tariefbarrières tot vier 
maal zo hoog al s die voor rij ke 
landen onderling. 

• Rijke landen zijn onverschil
lig voor de lage en instabiele 
grondstoffenprij zen, waarbij 
vele arme economieën ten 
onder gaan, terwijl grote on
dernemingen enorme winsten 
maken. 

hulp geven, wordt er twee dollar 

gestolen door oneerlijke handel. 
Dit kost de arme landen 100 
miljard doll ar per jaar. Wereld
handel lij kt daarmee op het 
bedrieglijke spel balletje-balle
tje. De huid ige globali sering 
laat miljoenen mensen achter in 
wanhoop en vergroot de oneer
lijkheid in de wereld, terwijl het 
tegenovergestelde mogelijk is.' 
Lou Keune, ontwikkelingsso
cioloog aan de Katholieke U ni

versiteit Brabant, voert in een 
artikel over mondiali sering (op 
www.g lobalinfo.nl ) nog een 
argument aan toe: 'De voor
waarden waaronder ontwikke
lingslanden handel drij ven zijn 
zeer ongunstig. Zo is de ruilvoet 
de afgelopen decennia steeds 
verder verslechterd ten koste 

van de ontwikkelingslanden. 

Dat betekent dat die landen 

steeds meer moeten betalen 
voor hun importen en minder 
betaald krijgen voor hun expor
ten. De ruil voetverslechtering 
en het afschermen door de wes
terse landen van hun eigen 
markten, leiden voor ontwik

kelingslanden tot verliezen die 
enkele malen groter zijn dan het 
totaal aan ontvangen ontwik
kelingshulp. 

• Rijke landen staan toe dat 
grote ondernemingen inter
nationaal erkende arbeids
rechten niet navol gen. 

Algemeen directeur Sylvia Bor
ren van de Novib zegt het op de 
Novib-site als volgt: ' Voor iede
re dollar die de rijke landen aan 

Het 'balletje-balletj e-kapitali s

me' heeft overigens niet alleen 
gevolgen in het arme Zuiden. 
Ook in Nederland worden we 
bedrogen waar we bij staan. Lou 
Keune: 'De explos ieve econo
mische groei die in het Westen 
sinds een halve eeuw plaats
vindt, dreigt de natuurlij ke 

Mooie woorden: de •companyprinciples• 
van multinationals 

'ABN-AMRO is een mensen-organisatie. Door ethische, milieu- en sociale 
onderwerpen open en consistent te benaderen, helpt ABN-AMRO om duurzame 
ontwikkeling te promoten, want daar hangt de toekomst van iedereen in een 
mondialiserende economie van af' . 

'Voor Akzo-Nobel is zorg voor het milieu essentieel voor ons werk en onze 
gezondheids-, veiligheid- en milieubeleid eist dat wij een actieve rol spelen in 
het beschermen van de wereld waarin we leven en werken' . 

'Unilever is publiekelijk gecommiteerd aan het bijdragen aan een duurzame 
ontwikkeling. Daarbij moeten wij tegemoet komen aan de wensen van de klanten 
en consumenten op een milieuvriendelijke en duurzame manier, door continue 
verbeteringen in onze milieu prestaties in al onze activiteiten'. 

'Door een scherpe focus op milieuverbeteringen gedurende dertig jaar, werkt 
Philips continue aan het verbeteren van de milieuprestaties van onze producten, 
processen en services. Het zorgen voor het milieu is zelfs een essentieel onderdeel 
van de Philips bedrijfsstrategie. Philips weet dat duurzame ontwikkeling een van de 
belangrijkste uitdagingen is voor de wereld, en onze actieprogramma's zijn er dan 
ook op gericht die uitdaging aan te gaan'. 

Je krijgt bijna tranen in je ogen als je de mooie voornemens leest in de beleidsstuk
ken van deze multinationals. Je gaat je bijna afvragen of het allemaal wel zo slecht 
gaat met de wereld. Eigenlijk is alleen de Rabobank eerlijk in haar verhaal. Die 
schrijft namelijk: 'Als wij een operatie in een land beginnen, respecteren we de 
cultuur en de waarden van dat land. Echter, de Rabobank zal geen concessies doen 
aan haar eigen waarden'. 
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ive-verbinding met 
lohannesburg 
:heater 
nuziek 
;prekers 
nfomarkt 
einderactiviteiten 

hulpbronnen uit te putten en de 
leefbaarheid van de aarde ern
stig te bedreigen. Het Rijks
instituut voor Volksgezondheid 
en Milieu schat de jaarlijkse 
milieuschade in Nederland op 
40 miljard gulden. Dat is ruim
schoots meer dan de officiële 
jaarlijkse economische groei -
eigenlijk is in Nederland sprake 
van economische achteruitgang. 
Dergelijke onderzoekingen over 
Costa Rica, Indonesië en India 
komen tot vergelijkbare conclu
sies. Overigens hebben de 
armen het meest te lijden van de 
milieu verslechteringen'. 

Het zijn niet alleen lobbies uit 
ontwikkelingslanden die pleiten 
voor andere handelsverhoudin
gen als voorwaarde voor duur
zame ontwikkeling. Ook het 
Platform Aarde, Boer en Con
sument (ABC), dat vorig jaar in 

10 

Nederland werd opgericht, staat 
achter die eisen: 'Er moet een 
andere landbouwpolitiek ko
men, ook op Europees niveau. 
Een beleid met als kernpunt 
flexibele productiebeheersing, 
die het aanbod in overeenstem
ming brengt met de vraag. Nu 
krijgen Nederlandse boeren 
voor hun product de wereld
marktprijs. Maar omdat die 
prijs zo schrikbarend laag is, 
ontvangen ze van de overheid 
inkomenscompensatie. De 
overproductie wordt op deze 
manier niet verminderd en het 
gesubsidieerd dumpen van 
voedsel op de wereldmarkt gaat 
dan ook gewoon door. Flexibele 
productiebeheersing - die zijn 
waarde al heeft bewezen in de 
zuivelsector - maakt een eind 
aan de overschotten, waardoor 
vanzelf de prijzen voor de boe
ren zullen verbeteren. Inko
menssteun wordt daardoor 
overbodig en er komt een eind 
aan het dumpen' . Het Platform 
ABC, waar ook de SP deel van 

door naar duurzame ontwikke
ling in ontwikkelingslanden: 'In 
Seattle - bij de betoging tegen 
de WTO in 1999- vonden tien
duizenden vertegenwoordigers 
van vakbonden, boerenorgani
saties, milieubewegingen, ker
kelijke en ontwikkelingsorga
nisaties elkaar. Zij merkten dat 
hun verzet tegen de verslechte
ring van arbeidsomstandig
heden, tegen milieuvervuiling 
en armoede, tegen voedsel
schandalen en dierenleed, tegen 
de atbraak van sociale en cul
turele verworvenheden, één 
gemeenschappelijke noemer 
had: de toenemende vrijhandel 
en globalisering. Het belang van 
de ene groepering viel naadloos 
samen met dat van de andere. 
De kracht van deze betogingen 
- en van de argumenten die zij 
in de strijd wierpen- sterkten de 
officiële vertegenwoordigers 
van ontwikkelingslanden op de 
WTO-top. Hun rol is normaliter 
die van bijzitter. Een handvol 
grote landen kookt de beslissin-

uitmaakt, trekt zijn analyse ook gen voor en de kleine en arme 

Naast NGO's ook MNO's in 
Johannesburg 
Niet alleen de de milieubewe
ging en andere maatschap
pelijke organisaties gaan mas
saal naar Johannesburg, ook 
tientallen multinationals geven 
er acte de presence. Verenigd 
in de 'Wereld Bedrijfsleven 
Raad voor Duurzame Ontwik
keling' geven ze er presenta
ties en workshops. De volgen
de drie doelen staan daarbij 
centraal: 
1. Verzekeren dat de stem Van 

het bedrijfsleven wordt 
gehoord in de voorberei
dingen voor de top in 
Johannesburg 

2.Er achter komen waar het 
bedrijfsleven een rol kan 

spelen in een duurzame ont
wikkeling, en daarbij 'business 
solutions' benadrukken 

3. Laten zien dat het bedrijfsleven 
actief betrokken is bij initiatie
ven en samenwerkingsverban
den voor de promotie van 
duurzame ontwikkeling 

En wie zijn dan die 
bedrijven achter deze 
Wereldraad? 

• BASF. een Duitse chemiereus 
die dreigde haar fabriek van 
Ontario naar Mexico te ver
plaatsen als de Canadezen hun 
milieuwetgeving zouden aan
scherpen; 

• BP, de Engelse olieboer die 

Spanninge1 augustus2002 

samen met de Chinezen gas 
en olie wegpompt uit Tibet; 

• Heineken, onze eigen bier
brouwer, die er geen pro
bleem mee had om in de 
militaire dictatuur van Birma 
een fabriek te openen; 

• Coca Cola, wiens werkne
mers in Latijns-Amerika die 
actief zijn bij een vakbond 
niet zelden verdwijnen of 
worden vermoord; 

• En natuurlijk Monsanto, die 
de wereld opzadelt met 
genetisch gemanipuleerde 
gewassen die zich niet voort
planten, maar steeds weer 
opnieuw gekocht moeten 
worden, van Monsanto 



landen mogen daar vervolgens 
ja en amen op zeggen. Seattle 
was het keerpunt. De Derde We
reld zei - met de demonstranten 
- nee!'. 

Ondanks de mooie 
woorden is de praktijk 

van Shell niet veranderd 

Oneerlijke handel is één. Wil
lens en wetens mensenlevens en 
de omgeving vernielen vormen 
een ander aspect van de onge
controleerde wereldwijze winst
honger. 'Building a better to
morrow' , is het motto van de 
Belgische Etex Group. Tot het 
bedrijvenconglomeraat behoort 
onder andere Eternit, 's werelds 
grootste producent en verwer
ker van het kankerverwekkende 
asbest. Na jarenlange strijd is 
Eternit in een aantal Westerse 
landen, waaronder Nederland, 
overgeschakeld op andere 
bouwmaterialen. In een groot 
deel van de wereld gaan win
ning en gebruik van asbest ech
ter nog volop door. Bijvoor
beeld in Zuid-Afrika, waar 
advocaat Richard Spoor er de 
strijd tegen heeft aangebonden. 
Spoor was onlangs in Nederland 
en vertelde in De Tribune: 'Van
af 1960 wist Eternit al precies 
hoe levensgevaarlijk asbest is. 
Toch werd doorgegaan met de 
productie en verwerking ervan. 
Het is alsof je een mitrailleur op 
een menigte leegschiet en dan 
beweert dat het geen moord is, 
omdat je niet van tevoren wist 
wie je zou raken .' SP-Eerste Ka
merlid en asbestactivist Bob 
Ruers: 'De werkwijze van Eter
uit is misschien wel de meest 
weerzinwekkende uitwas van 
de neoliberale globalisering. 
Wordt asbest in Nederland ver
boden, dan gaan ze in België 
doodleuk verder. Verbiedt 
Frankrijk de productie, dan ver
huizen ze naar Brazilië. Het is 
uitermate cynisch om in Neder
land van Eternit te horen dat ze 
het gevaar van asbest volledig 

onderkennen, terwijl ze in de 
rest van de wereld gewoon 
doorgaan.' 
Of neem Shell, dat in 1997 nieu
we business principles formu
leerde waarin staat dat ze een 
'gevoel van verantwoordelijk
heid jegens de samenleving' 
verwacht van haar medewer
kers. Naast uiting geven van 
steun aan fundamentele men
senrechten wordt daaronder 
verstaan 'het in acht nemen van 
normen voor gezondheid, vei
ligheid en milieu om bij te dra
gen aan duurzame ontwikke
ling'. In Nigeria is het vóór '97 
op al die punten zo fout gelopen 
als maar kan. En in 1999 bleek 
dat er - ondanks de mooie 
woorden - niets veranderd is 
aan de praktijk. De - onafhan
kelijke - Commissie voor de 
Milieu-Effect Rapportage ana
lyseerde toen de milieu-effec
tenrapportages van het concern 
zelf over de exploitatie van een 
groot olieveld in Tsjaad. De 
conclusies luidden onder ande
re: 'Hoe en wanneer de op
brengsten worden aangewend 
voor bestrijding van de armoe
de, en hoe de opbrengsten wor
den verdeeld, blijft onduidelijk.' 
Verder: 'Die combinatie van 
factoren levert ingrediënten 
voor sabotage en aanvallen op 
de pijplijn en andere installaties. 
Dat zal met name leiden tot aan
zienlijke schade aan het milieu 
en de sociale verhoudingen.' 
En: 'De inspraakprocedure over 
de milieurapportages in Tsjaad 
vond plaats onder militair escor
te, het leger voerde acties uit 
tegen :ebellen in de regio.' 

De uitgangspositie voor 
een topconferentie over 

duurzame ontwikkeling is 
een stuk slechter dan 

tien jaar geleden 

Eind augustus vindt in Johau
nesburg (Zuid-Afrika) een grote 
internationale topconferentie 
plaats over duurzame ontwik-

· keling. De conferentie is te zien 
als een vervolg op de Wereldtop 
van 1992 in Rio de Janeiro, 
waar ook internationale milieu
en ontwikkelingskwesties op de 
agenda stonden. 'Rio' leverde 
onder andere het biodiversiteits
verdrag op en het klimaatver
drag. De vooruitzichten zijn nu 
echter beduidend minder posi
tief, concludeert Paul Clerck, 
campagneleider Globalisering 
en Milieu van Milieudefensie: 
'De bereidheid van politieke lei
ders om zich te binden aan inter
nationale afspraken op het 
terrein van duurzaamheid is 
afgenomen. Dat heeft alles te 
maken met de steeds grotere 
invloed van het internationale 
bedrijfsleven. Die invloed 
groeit doordat de grenzen steeds 
meer vervagen en bedrijven in 
steeds meer landen actief zijn, 
en ook door de gigantische lob
by die ze inzetten bij bijvoor
beeld de WTO. Het Amerikaan
se nee tegen het klimaatverdrag 
bijvoorbeeld is vooral te danken 
aan de lobby van de olie- en 
kolenmaatschappijen.' Clerck 
signaleert nog een andere kwa
lijke ontwikkeling: 'De oplos
sing voor allerlei problemen 
wordt steeds meer gezien in 
marktw~rking en vrijhandel. 
Bedrijven krijgen een steeds 
grotere rol toebedacht als het 
gaat om duurzame ontwikke
ling. En dat werkt niet, tenmin
ste niet zolang er geen heel dui
delijk kader is waarbinnen die 
bedrijven moeten opereren; 
zolang er geen bindende regels 
zijn rond zaken als mensenrech-

Meer weten? 

ten en milieubescherming. 
Tekenend voor de huidige prak
tijk is, dat er wel bindende ver
dragen met zware sancties zijn 
op het gebied van de handel, 
maar niet op sociaal en milieu
gebied. Het gevolg daarvan is, 
dat handelsbelangen altijd voor
rang krijgen.' 

Rond de top in Johannesburg 
organiseert Milieudefensie sa
men met een breed scala aan 
organisaties - waaronder de 
SP - de Johannesbrug-campag
ne. Clerck: 'Op 31 augustus is er 
een grote manifestatie op de 
Dam in Amsterdam. Daar gaan 
we een brug naar Johannesburg 
bouwen waaraan iedereen een 
paneel met zijn eigen tekst kan 
bijdragen, treden sprekers en 
artiesten op, en hebben we een 
live-verbinding met Zuid-Afrika.' 
Belangrijke eisen die in de 
Johannesbrug-campagne cen
traal staan, zijn dat er bindende 
regels moeten komen voor in
ternationaal opererende bedrij
ven rond milieu, mensenrechten 
en sociaal beleid, en dat afspra
ken op het gebied van duurzame 
ontwikkeling niet ondergeschikt 
mogen zijn aan handelsverdra
gen. 

Iedereen is op 31 augustus van
af 13.00 uur van harte welkom 
op de Johannesbrug-manifesta
tie op de Dam in Amsterdam. 
Voor meer informatie, ook over 
een digitale bijdrage aan de 
actie: 

www.milieudefensie.nl 

Voor meer informatie over duurzame ontwikkeling en de top 
in Johannesburg kunt u terecht op onder andere: 
• www.milieudefensie.nl/wtoldebrug 
• www.aseed.net 
• www.inzet.nl 
• www.anderewereld.nl 
• www.aardeboerconsument.nl 
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Beste meneer Hermans. 
Voor de uitzending van 2Vandaag van 
zaterdag 13 juli 2002 schreef Agnes Kant een 
afscheidsbrief aan Loek Hermans, onder 
Paars 11 minister van Onderwijs 

Beste meneer Hermans, 
U verlaat de politiek en u verlaat 
het ministerie van onderwijs. 
Ongetwijfeld heeft u uw best 
gedaan en opereerde u uit volle 
overtuiging. Het was alleen niet 
mijn overtuiging. U maakte een 
begin met de uitverkoop van het 
onderwijs. Na twee decennia 
van bezuinigingen heeft u de 
failliete boedel te koop aange
boden aan de markt. Onder het 
mom van diversiteit, autonomie 
en modemisering gaf u ruim 
baan aan hoge ouderbijdragen 
en sponsors. U erkende daarmee 
dat er te weinig geld voor onder
wijs was, anders had u toch geen 
hulp nodig vanuit particuliere 
hoek? Doordat u de deur open
zette voor particuliere investe
ringen, ging de regering zelf de 
tweedeling in het onderwijs or
ganiseren. Van u verbaasde mij 
dit alles niet zo heel erg. U bent 
een rechts-liberaal, en zo hebt u 
geopereerd. Uw collega echter, 
de sociaal-democratische staats
secretaris Adelmund, heeft zich 
weinig verzet tegen uw plannen. 
Hoe kon zij hand in hand met u 
meedoen aan de uitverkoop van 
het onderwijs? Dat heb ik mij 

meer dan eens afgevraagd. Ter
wijl 80% van de bevolking ver
betering van het onderwijs 
belangrijker vindt dan belas
tingverlaging, bleven forse in
vesteringen uit, ook toen het 
financieel nog goed ging. Twee
derde van de bevolking is zelfs 
bereid meer belasting te betalen 
als het onderwijs daar beter van 
wordt. Waarom organiseerde u 
geen goed onderwijs via die 
weg? Minister Hermans, met de 
door u geopende weg, zie ik een 
doemscenario in 2010, waarbij 
er in Nederland enkele superrij
ke en bevoorrechte scholen 
staan tegenover een grote hoe
veelheid afgedankte publieke 

• • 
scholen. U zei wel dat u goed 
onderwijs voor iedereen wilde, 
maar in uw beleid was dat niet te 
merken. En als scholen dan toch 
uit elkaar groeien, noemde u dat 
graag diversiteit. U speelt blijk
baar graag met taal, maar het is 
natuurlijk gewoon een eufemis
me voor tweedeling. Uw groot
ste probleem was het leraren
tekort, het gevolg van twintig 
jaar bezuinigingen. U hebt van 
alles gedaan om dat op te lossen, 
het is u niet gelukt. Het gaat 
zelfs nog erger worden de 
komende jaren. Toch mag te
genwoordig iedereen direct 
voor de klas gaan staan. Zij-in
stroom heet dat. Maar let op: 
haastige spoed is zelden goed. 
Daarmee heeft u meegewerkt 
aan een verdere afbraak van het 
imago van de leraar. Goed on
derwijs is afhankelijk van een 
goed opgeleid personeelsbeleid. 
Maar wie wil er eigenlijk nog 
leraar worden? Meneer Her
mans, ik heb het nog niet gehad 
over de problemen met de twee
de fase, de basisvorming, het 
speciaal onderwijs en het 
VMBO. Met name het SO en 
het VMBO dreigen gigantisch 
te mislukken, omdat zij ronduit 
stiefmoederlijk behandeld zijn 
door uw kabinetik wil nog één 
punt noemen: de zwarte 
scholen.Ik ben echt teleur
gesteld in het feit dat u dat pro-

bleem niet heeft willen aanpak
ken. De gigantische ontevreden
heid die zich geuit heeft in de 
verkiezingsuitslag, is mede het 
gevolg van het gefaalde integra
tiebeleid. Het gefaalde integra
tiebeleid wat terugkeert in het 
onderwijs, door het groeiende 
aantal witte en zwarte scholen. 
Waarom keek u toe hoe de 
apartheid in het onderwijs 
groeit? Het is toch maatschap
pelijk ongewenst dat de kinde
ren die samen de toekomst moe
ten maken in ons land, nu apart 
naar school gaan? U had bij mij 
waardering kunnen oogsten als 
u meer werk had gemaakt van 
gemengd onderwijs. 

Meneer Hermans, ik wens u 
veel geluk in uw verdere leven. 
U zal het onderwijs misschien 
missen, ik betwijfel of dat we
derzijds is, gezien de erfenis die 
u achterlaat. Het onderwijs 
heeft ex-politici opgeroepen le
raar te worden. Misschien is le
raar Nederlands iets voor u? Als 
ervaringsdeskundige kunt u 
vast heel goed uitleggen wat 
eufemisme betekent, namelijk 
'verbloemend taalgebruik'. Bij
voorbeeld als er een tweedeling 
in het onderwijs ontstaat, dan 
noem je dat gewoon diversiteit. 

Met vriendelijke groet, 
Agnes Kant 

'Wachtgeldregeling aanpassen na vertrek Bijlhout' 
De SP wil de wachtgeldrege
ling voor oud-bewindslieden 
zodanig aanpassen dat 
bewindspersonen die slechts 
een zeer korte periode be
windspersoon zijn geweest 
maximaal een half jaar recht 
op wachtgeld hebben. Bijlhout 
was welgeteld negen uur(!) en 
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heeft nu twee jaar recht op 
wachtgeld. 
Harry van Bommel heeft in 
schriftelijke vragen aan de 
nieuwe minister van Binnen
landse Zaken en Koninkrijks
relaties gevraagd de wet zo te 
wijzigen dat de wachtgeld
regeling vergelijkbaar wordt 

met die voor oud-Kamerleden. 
Zij hebben na minder dan drie 
maanden Kamerlidmaatschap 
recht op maximaal een half 
jaar wachtgeld. De Algemene 
pensioenwet politieke ambt
dragers geeft minimaal twee 
jaar recht op wachtgeld en 
maximaal 6 jaar. De oud-
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staatssecretaris moet zelf aan
vraag doen voor wachtgeld. 
Van Bommel doet een moreel 
appèl op Bijlhout om daar 
geen gebruik van te maken. 
Juist gezien haar LPF-achter
grond verwacht Van Bommel 
dat zij niet het onderste uit de 
kan zal proberen te halen. 



Piepklein eilandje thermometer Spaans-Marokkaanse betrekkingen 

Het Peterselie-conflict onder de loep 
Een rots van nog geen vierkante kilometer, zo'n tweehonderd meter uit de Noord
Marokkaanse kust, onbebouwd, onbewoond, onherbergzaam: begin juli bezet door Marok
kaanse 'troepen' (12 man), die later door het Spaanse 'leger' (26 man) weer werden ver
jaagd, en inmiddels weer door iedereen ontruimd. Wat is er toch met het Peterselie eiland, 
want een geschiedenis heeft het wel. 

Het eiland wordt door veel his
torici gezien als een van de pila
ren van Herkules. Sommigen 
zien er het eiland Ogigia in, 
waar volgens de Odyssee van 
Homerus Calypso haar held 
Ulysses beminde en terugvond 
na daarop te zijn gesmeten door 
de toom van de zeegod Neptu
nes. Maar het heeft ook een 
meer moderne geschiedenis. 
Vanaf de middeleeuwen was het 
in Portugese handen, net als de 
enclave Ceuta. Toen Portugal 
van Spanje afscheidde in 1581 
gi ngen beide over in Spaanse 
handen. Pas in 1808 lijkt het ei
land een functie te krijgen als 
het tijdens de oorlog met Frank
rijk door Spaanse militairen 
wordt bemand om de Franse 
vloot in de gaten te houden. Vijf 
jaar later verlaten zij de rots 
weer, om er in 1848 terug even 
te komen, dit keer om de Engel
se marine te weerstaan. In 1887 
slaan de Spanjaarden enkele pi
quetpaaltjes op het eiland voor 
de bouw van een vuurtoren. De 
paaltjes, in de kleuren van de 
Spaanse vlag, worden echter 
door de Marokkaanse autoritei
ten verwijderd zonder dat Span
je protesteert: voor Marokko 
een teken dat Spanje haar soe
vereiniteit over Perejil niet 
(meer) uitoefent. Vanaf dat mo
ment is het eilandje betwist ge
bied tussen beide landen. Enge
land had in die tijd interesse in 
de rotsblok om er een steenkool 

opslagplaats voor haar schepen 
te vestigen, maar zij krijgen -
van Marokko - geen toestem
ming. Zo'n zestig jaar eerder
in 1836- hadden ook de Vere
nigde Staten al pogingen daar
toe ondernomen, maar die za
gen er van af na een waarschu
wing van Engeland, die het op
komende Amerika niet een der
gelijke strategische positie bij 
de toegang tot de Middellandse 
Zee wilden toestaan. 
Aan het begin van de twintigste 
eeuw begint een nieuwe fase in 
de kolonisatie van Marokko, 
waarbij in 1912 Spanje en 
Frankrijk het land broederlijk 
verdelen in twee protectoraten. 
De burgeroorlog in het 'Spaanse 
deel' van Marokko duurt totdat 
in 1927 de gehele kolonie mili
tair onder controle is gebracht 
van Madrid. Franco had grootse 
- imperialistische - plannen in 
Afrika, maar na het einde van de 
Tweede Wereldoorlog was ook 
voor Spanje een proces van de
kolonisatie onafwendbaar. In 
1957 wordt Marokko onafhan
kelijk. Op West-Sahara na. Pas 
in 1975 komt dit gebied in han
den van Marokko, maar uit die 
zelfde tijd stammen de VN reso
luties die oproepen tot een refe
rendum in West-Sahara over 
volledige onafhankelijkheid. De 
Sahariaanse bevrijdingsbewe
ging Frente Polisario strijdt 
sindsdien tegen Rabat, met de 
politieke steun van Spanje en -

tot voor kort - zo goed als de 
meeste westerse landen. 
In Spaanse kranten en tijdschrif
ten wordt veel geschreven over 
het belang van het conflict en de 
motieven voor Marokko en 
Spanje om te handelen zoals ze 
gedaan hebben. Daarbij passeert 
het nodige de revue. Marokko 
provoceerde het incident als 
bliksemafleider, alleen wordt 
maar niet duidelijk waarvoor. 
Ook de anti-terrorisme-drang 
van na 11 september zou de Ma
rokkaanse koning hebben ge
motiveerd het eiland onder con
trole te brengen om te voorko
men dat het gebruikt wordt als 
uitvalsbasis voor Al Qaida. 
Spanje zou haar kolonialistische 
instincten niet hebben kunnen 
bedwingen in herovering van de 
rotspartij , of wil juist daar het 
gezag uitoefenen om mensen
smokkelaars de loef af te steken. 
Veel argumenten worden hier 
niet voor aangevoerd. Ook het 
lichte cynisme van 'ach, die 
rots, zo'n incidentje stelt hele
maal niks voor' lijkt wat een
voudig. Twee politieke analyses 
lijken meer hout te snijden. On
derhandelingen tussen Spanje 
en Engeland over de status van 
de Rots van Gibraltar hebben de 
mogelijkheid geopend om ook 
tussen Spanje en Marokko weer 
te spreken over de verschillende 
eilandjes en enclaves (zoals 
Ceuta). De Marokkaanse claim 
door het bezetten van Perejil 

Spanning • 1 augustus 2002 

werd al voorafgegaan door 
Spaanse militaire oefeningen 
voor de kust van hun enclaves in 
Marokko. Een andere reden kan 
gevonden worden in de ontwik
kelingen rond West-Sahara. 
Marokko saboteert sinds jaar en 
dag het referendum dat uitsluit
sel zou moeten geven over de 
soevereiniteit van Sahara. In 
april van dit jaar verandert de 
houding van 'het westen' radi
caal: de Amerikaanse gezant Ja
mes Baker, jarenlang bemidde
laar voor het referendum, stelt nu 
voorstander te zijn van definitie
ve integratie van Sahara in Ma
rokko maar met een zekere mate 
van autonomie. De EU, Frank
rijk en Engeland scharen zich -
en ook dat is nieuw - achter dit 
uitgangspunt. Nu zijn alleen nog 
Spanje en Rusland als betrokken 
partijen voorstander van een re
ferendum. Marokko, zo luidt een 
interpretatie van het Peterselie
conflict, wil Spanje onder druk 
zetten ook deze positie te verla
ten . Maar of het nu gaat om Sa
hara, om de status van Spaanse 
enclaves in het licht van onder
handelingen over Gibraltar, over 
migratie en mensensmokkel of 
over het leegvissen van Marok
kaanse wateren door Spaanse 
trawlers, het Peterselie-eiland is 
een thermometer voor de ver
houdingen tussen beide staten: 
op zichzelf niet gauw aanleiding 
tot escalatie, maar reden genoeg 
om serieus te nemen. 
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'Consequenties trekken ui 

Matthijs Spaas 

Rotterdam: 'Leden op aller
lei manieren activeren' 
Matthijs Spaas, oud-voorzitter: 
'Wij zijn afgerekend als een 
onderdeel van 'die lui op de 
Coolsingel'. Wij hebben te 
weinig dingen opgepikt die 
echt in de samenleving speel
den; we deden te weinig met 
klachten die bij ons binnen 
kwamen. De grootstedelijke 
problematiek raakte bij ons 
ondergeschikt aan papier, zeg 
maar. Natuurlijk, we voerden 
wel degelijk actie. Maar dat 
waren over het algemeen 
landelijke acties . We waren 
behoorlijk actief aan het 
chloortrein-front, maar hier 
stond toch vooral de vormge
ving van een landelijke cam
pagne centraal. In feite hadden 
de chlooracties een aanvulling 
op onze lokale activiteiten 
moeten zijn. De kiezer heeft 
een vernietigend signaal afge
geven en je moet daar je conse
quenties uit trekken. We heb
ben een nieuwe afdelingsvoor
zitter en ook het bestuur is gro
tendeels vernieuwd.' 
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essen 

lneke Palm 

Ineke Palm, de nieuwe voorzit
ter: 'Het belangrijkste is, dat 
we op allerlei manieren leden 
gaan activeren. We zijn erg 
druk met het bezoeken van de 
leden. Zo kom je erachter wat 
ze willen en zouden kunnen 
doen . Maandelijks roepen we 
een nieuwe kerngroep van 
ongeveer 50 nieuwe leden 
bijeen. Het doel daarvan : acties 
opzetten in de wijken en buur
ten . Het middel: ervaringen en 
ideeën uitwisselen. Heel 
belangrijk, want die kerngroep
leden zijn als het ware de 'erva
ringsdeskundigen ' in de wij
ken . Een pas op touw gezette 
bezwaarschriftenactie tegen 
automatische huurverhoging 
bij geweigerde machtiging 
vloeit direct voort uit die kern
groep. Verder is het zaak, dat 
we acties goed aanpakken, erop 
door blijven gaan en de kwestie 
in de gaten blijven houden. En 
niet zo van: Zo, we hebben de 
krant weer gehaald ... uitrusten 
maar. We hebben een Ouderen
platform opgericht, zijn bezig 
met het opzetten van een WAO-

Tijdens de gemeenteraadsverkie
zingen van 6 maart gingen in som
mige afdelingen de kurken van de 
champagne. In andere plaatsen 
niet. 'Het gevoel begint met een K 
en eindigt met een T,' verwoordde 
bijvoorbeeld Spencer Zeegers in 
de Tribune de mineurstemming. 
Inmiddels zijn de katers verwerkt 
en timmeren de afdelingen die 
verloren alweer hard aan de weg. 
Welke lessen werden uit 6 maart 
getrokken en hoe krijgt de zelfre
flectie gestalte? Aan het woord 
zijn de afdelingen Rotterdam (van 
4 naar 1 zetel), Emmen (van 4 naar 
2) en Uden (van 6 naar 4). 

wekrgroep en tenslotte probe
ren we een netwerk van sleutel
figuren in de wijken op te bou
wen. Het is gebleken, dat Rot
terdam te groot is om overal 
aan te bellen. Daarom is het 
aan te raden om een aantal 
allochtone én autochtone sleu
telfiguren in je adressenboekje 
te hebben. Hoofddoel is om uit
eindelijk van de afdeling een 
samenwerkend geheel te ma
ken , waarin ook raadsleden en 
deelraadsleden mee de wijken 

in trekken. Vroeger was het zo, 
dat iedereen toch een beetje 
met z'n eigen toko bezig was. 
Daar moeten we van af. 
Bemoedigend is, dat we na 6 
maart veel nieuwe leden heb
ben gewonnen. Zij vonden de 
dramatische verkiezingsuitslag 
voldoende aanleiding om zich 
bij ons aan te sluiten en actief te 
worden . Een aanzienlijk deel 
van hen zit nu ook in de nieuwe 
kerngroep en heeft zich 
bijvoorbeeld aangemeld voor 
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et signaal van de kiezer' 

José Louwers 

de ZomerschooL Voor mij een 
teken dat het ons gaat lukken 
om de Rotterdamse SP weer 
erbovenop te krijgen.' 

Uden: 'Werk in de wijken 
toegenomen' 
José Louwers: 'Vier jaar had
den we twee SP-wethouders 
die hele goede en belangrijke 
zaken voor elkaar hebben ge
kregen, o.a. wat betreft de 
WVG. Het wijk- en buurtbe
heer is heel goed opgezet. In
woners ervoeren dat als pret
tig, helder, werkzaam. Onze 
wethouders waren bijzonder 
gemakkelijk toegankelijk voor 
iedereen. Het ambtelijk appa
raat ervoer het SP-bewind als 
een frisse wind. De klap van 6 
naar 4 was dan ook onver
wacht en kwam hard aan. Ons 
verlies is te wijten aan het feit 
dat we in de vier jaar regeren te 
weinig in de wijken zijn ge
weest. Het merendeel van de 
actieve leden was bezig met de 
fractie. Coalitie is iets totaal 
anders dan oppositie. Achteraf 
gezien kun je zeggen dat de af-

aar 

Spencer Zeegers 

deling niet sterk genoeg was 
om aan de coalitie deel te ne
men. We hebben onze succes
sen wel geclaimd, maar niet 
duidelijk genoeg. Naar ons idee 
is dat wel het belangrijkste: 
door middel van pamfletten en 
huis-aan-huis kranten laten 
zien wat je voor de bevolking 
hebt gedaan. Toch hadden we 
hadden een goede campagne. In 
december 2001 hebben we on
der alle winkeliers nog een en
quête gehouden waarin we 
vroegen hoe zij dachten over 
het naar Uden halen van een 
grote trekker. V &D werd ge
noemd. Voor Nieuwjaar nog 
huis-aan-huis een nieuwjaars
wens bezorgd met een pamflet 
over een advocaat die, omdat 
hij zijn zin niet kreeg voor een 
bouwplan, de bouw van ca. 200 
huur- en koopwoningen tegen
hield.' 
'Na de verkiezingen peilden 
we telefonisch bij onze leden of 
ze wilden dat wij voor een coa
litie gingen en dat wilden ze. 
Het CDA, de winnaar van de 
verkiezingen, heeft ons verder 

Geert Zondag 

overal buiten gelaten. Na het tot 
stand komen van de coalitie 
CDA, VVD en Jong Uden, heb
ben we huis-aan-huis een pam
flet bezorgd waarin we uitleg
den wat er gebeurd was, waar
om wij niet in de coalitie zitten 
en wat Uden de komende vier 
jaar te wachten staat: een grote 
ruk naar rechts,' aldus J osé Lau
wers. 
'Na de verkiezingen zijn er 
inmiddels de nodige dingen 
gebeurd,' vult Spencer Zeegers 
aan. 'Er waren veel medewer
kers tijdens de campagne; een 
zestal is actief gebleven in actie 
en! of fractie. Het werk in de wij
ken is dan ook behoorlijk toege
nomen, bijvoorbeeld door in 
een wijk onderzoek te doen over 
toekomstige woningbouw én 
door huis-aan-huis leden te wer
ven. De fractie is direct actief aan 
de slag gegaan en heeft inmid
dels een paar keer goede stukken 
in de krant gehad. Besloten is 
een beter verband te leggen tus
sen actie en fractie. Bovendien 
hebben we een WAO-platfonn 
opgericht en houden we in het 
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najaar een enquête onder sport
verenigingen over zaken als sub
sidies en accommodaties. Én er 
komt een kennismakingsbijeen
komst voor de meer dan honderd 
nieuwe leden die zich bij ons 
aaruneldden.' 

Emmen: 'Goed er bovenop zit
ten en dan ... actie!' 
Geert Zondag: 'Om te beginnen 
moet ik erop wijzen, dat de SP in 
Emmen een niet al te florissante 
voorgeschiedenis heeft. In 1998 
haalden we 4 zetels, maar niet 
lang daarna spatte het zaakje uit
een. Door interne problemen en 
ziekte moesten we eigenlijk con
stant met 2 of zelfs 1 zetel 
draaien. Het klinkt vreemd, maar 
zo bezien is ons verkiezingsre
sultaat nog niet eens zo heel be
droevend. Niettemin zijn we nu 
beter op weg en we hebben heel 
wat plannen in de koker. We heb
ben een kerngroep met mensen 
die echt wat kunnen en willen en 
een goed functionerend bestuur. 
We zitten goed bovenop een aan
tal zaken en dat wordt ook door 
de pers goed opgepikt. Bijvoor
beeld de gemeentelijke steun aan 
de voetbalclub, dubieuze grond 
aankoop door de gemeente, 
afkalving van de zorgvoorzie
ningen etc en we beraden ons op 
mogelijke acties. Daarnaast zijn 
we aan de slag gegaan met diver
se landelijke acties. Overal waar 
het enigszins mogelijk is, sprin
gen we op in. Dat is wel eens 
anders geweest, ja. Het gaat 
dus weer de goede kant op 
in Emmen. Maar het kan altijd 
beter!' 
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Geknipt voor de Kamer: 
de SP-fractiemedewerkers 

Bovenste rij: Siddi Roza milieu en natuur (070) 318 3815 
lneke Palm volksgezondheid, welzijn en sport (070) 318 3806 
lngrid Dekker landbouw en visserij (070) 318 3808, 
Door Oremus secretariaat (070) 318 3820 

lngrid Gyömörei integratie, grote stedenbeleid (070) 318 3809 

Middelste rij: Luciën Stöpler binnenlandse- en algemene zaken (070) 318 3807 
Tuur Elzinga sociale zaken en werkgelegenheid (070) 318 3811 
Jasper van Dijk onderwijs, wetenschap en cultuur (070) 318 3802 
Laurens lvens verkeer en waterstaat (070) 318 3810 
Guido van Leemput buitenland (070) 318 3805 

Onderste rij : Ewout lrrgang financiën en economische zaken (070) 318 3812 
Paulus Jansen volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (070) 318 3813 

Afwezig: Pree ti La kw ijk defensie (070) 318 3816 
Dirk Damsma financiën en economische zaken (070) 318 3814 
Anna Tijseling secretariaat (070) 318 3822 
Hieke van Driel secretariaat (070) 318 3821 
Kees Kerkhof tijdelijk milieu en natuur (070) 318 3825 
Marianne Langkamp fractiecoördinator (070) 318 3801 
Renske Helmer Zorg Voor ledereen (ZVI) (070) 318 3804 

volksgezondheid, welzijn en sport 
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TOMAAT 
. is meer dan 
een leuk feest 
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Een nieuw 
SP-seizoen 

De zomervakanties zitten er op, het 
politieke seizoen is weer geopend. Sep
tember op de kalender betekent Festival 
Tomaat, Prinsjesdag, de Algemene poli
tieke beschouwingen in de Tweede 
Kamer. En ook de presentatie op de 
Partijraad van 21 september van de 
voorbereidende stukken voor ons 11d• 

congres dat op 25 januari volgend jaar 
plaatsvindt. Na 21 september kunnen 
alle afdelingen aan de slag met hun deel 
van de voorbereiding. In oktober dienen 
alle afdelingen algemene ledenvergade
ringen te beleggen in het kader van de 
congresvoorbereiding. Zorg dat je erbij 
bent, om mee te praten en mee te 
beslissen! 

In de landelijke politiek gebeurt onder
tussen ook van alles- maar vrolijk word 
je daar niet van. Balkenende-l lijkt een 
treurig vervolg te worden op Paars-I I. 
Werk aan de winkel dus voor onze bijna 
verdubbelde Kamerfractie. Wie kijkt 
naar alle activiteiten van de afgelopen 
maand ziet dat ons negental op het 
Binnenhof er zin in heeft. De rest van de 
politiek is gewaarschuwd! 

Op het actiefront is er zo mogelijk nog 
meer werk aan de winkel. Er gaat zoveel 
mis in dit land dat om verzet schreeuwt, 
dat we handen tekort komen om hel
pende handen te geven aan mensen die 
in actie willen komen. Precies dat is een 
hele goede reden om de binnenstro
mende nieuwe leden (6.000 sinds 1 ja
nuari!!!) zo snel mogelijk te benaderen 
en, waar mogelijk, bij ons werk in te 
schakelen. De ledenenquêtes die in de 
zomer door onze nieuwe leden zijn 
ingevuld, bewijzen dat heel veel nieuw
komers graag mee willen denken en 
mee willen doen. We zijn niet alleen 
met afstand de snelst groeiende partij in 
aantallen leden. We hebben ook zonder 
twijfel de meest betrokken leden. Met 
die wetenschap moet je wel zin krijgen 
er weer vol tegenaan te gaan. Ik wel in 
ieder geval. • 

Kamerleden en andere SP' ers schrijven regelmatig interes

sante opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft 

in elke uitgave een overzicht van de recente opinies. 

De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.nl/ 

tegenst/theorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen 

bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. Noem 

dan wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 

Festival Tomaat 
15 september, Vierhouten 

Partijraad 
21 september, Amersfoort 

Kandidaatstelling 
Provinciale Staten 
Tot 1 oktober 

Kandidaatstelling 
Partijbestuur 
Tot 10 oktober 

Regioconferenties 
Eerste drie weekenden van 

november 

11 de SP-Congres 
25 januari 2003, Utrecht 
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voor actieve SP-leden. De afdelingen van de SP 
beslissen wie het blad toegestuurd krijgen. 
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3032 SC Rotterdam. 
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Eindredactie: Peter Verschuren. Redactie-adres: 

Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam 
telefoon (010) 243 55 31 

fax (010) 243 55 65, e-mail: spanning@sp.nl 
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Premier Balkenende levert zijn idealen in 
Ronald van Raak in NRC van 29 juli 
Als partij-ideoloog nam Balkenende ferm afstand van het 
liberale beleid dat nu de voornaamste leidraad is in het 
regeerakkoord van zijn kabinet. Net als zijn voorganger 
Kok dreigt ook hij zijn ideologische veren te verliezen. 

Kamer moet op de bres klimmen voor 
NS-stations met loket 
Arda Gerkens in Trouw van 3 augustus 
Een ogenschijnlijke kleine maatregel als 

161@1:1 

het sluiten van NS-loketten leidt tot een 
verloedering van het spoor. Bij de bespreking 
van de verlengi ng van het NS-contract moet de Kamer 
daarom bemande loketten op alle stations eisen, en 
conducteurs op iedere treinrit 

Natuurbeheer en milieubehoud wel degelijk belangrijke taken 

van boeren M§@fi 
Krista van Velzen in de NRC van JO augustus 
De boer verdient een financiële tegemoetkoming voor het 
landschapsbeheer, want daardoor houdt hij het landschap 
in stand, terwijl hij doet waar hij goed in is: boeren. 

Aanvalirak zet regio in brand 
Harry van Bommel in Trouw van 
13 augustus, Zie bladzijde 13. 

Het onderwijs gaat commercieel 
lezing van Jasper van Dijk op 14 augustus 
Antwoorden op vragen als: hoe ver is de commercie 
inmiddels opgerukt in het onderwijs, wat is 
daar verkeerd aan , en wat moetje eraan doen?l!iTi!JilfQ1 

UMC niet privé! 
Agnes Kant in het Utrechts Nieuwsblad 
van 16 augustus 
Het binnenhalen van de commercie zal voor de zorg een 
paard van Troje blijken. Commercialisering leidt tot 

tweedeling en uithoUing van de solidariteit. 1!@!1,11,§1. 1!11f.l!lijl!l1!1i 
Het antwoord op een falend overheidsbeleid 
in de zorg is niet meer commercie, maar beter overheids
beleid. 



Tilburgs asielzoekerscentrum 
verhuist naar betere locatie 

In juni publiceerde 
Spanning over de 
acties van afdeling 
Tilburg rond de ver
huizing van het asiel
zoekerscentrum in 
Tilburg Noord. Vol
gens een afspraak die 
de gemeente met de 
wijk had gemaakt bij 
de realisering van het centrum, 
zou het om een tijdelijke vesti
ging gaan. Nu de termijn daar
van bijna verstreken is, kwam 
de gemeente met een heel 
ander voorstel: een enquête 

Hengelose Avondklok 
voor gehandicapten 
snel afgeschaft 

'Dat is een avondklok 
voor gehandicapten,' 
concludeerde rolstoel
gebruiker en SP-afde
lingsbestuurslid Peter 
Halpin uit Hengelo 
toen hij het verkeers
bord zag waarmee een 
gehandicaptenparkeer
plaats om 10 uur 
's avonds omgetoverd 

werd in een taxistandplaats. 
Mogen gehandicapten na 10 
uur 's avonds niet meer in de 
binnenstad komen? Halpin 
klom in de pen voor een open 
brief op poten aan het 
gemeentebestuur. Dat hielp: 
de landelijke media strotten 
zich op de zaak en binnen 
enkele dagen was het bord 
aangepast. De parkeerplaats is 
nu 24 uur per dag gereser
veerd voor mensen met een 
handicap. 

houden in de wijk 
om na te gaan of de 
bewoners akkoord 
gaan met een blijven
de vestiging van het 
centrum. De SP vond 
dat een slecht voor
stel, en ziet dat nu 
bevestigd door de 
uitslag van de enquê

te: bij een opkomst van 63 
procent liet 80 procent weten 
dat de gemeente haar afspraken 
gewoon moet nakomen. 
Fractievoorzitter Johan van 
den Hout: 'Dat betekent dat 
het AZC volgend jaar naar een 
betere locatie in de stad gaat. 
En dat is een goede zaak, 
vooral ook voor de asielzoe
kers zelf. Opmerkelijk is, dat 
het college nu zelf streeft naar 
twee kleinere locaties, iets wat 
wij al jaren bepleiten. De wet
houder gaat overigens nog een 
hete herfst tegemoet: door zijn 
domme optreden in Noord 
heeft hij uitgelokt dat om
wonenden van elke nieuwe 
locatie ook een enquête zullen 
vragen. Bovendien heeft de 
groep asielzoekers nu het 
stempel opgedrukt gekregen 
van een probleem, want ze zijn 
immers uit Noord weg
gejaagd.' De bewoners uit 
Noord waarmee de SP in de 
afgelopen maanden goede 
contacten heeft opgebouwd, 
komen snel weer bij elkaar 
om de échte problemen van 
de wijk te bespreken. Van den 
Hout is al met al niet ontevre
den: 'De collegepartijen heb
ben zichzelf in hun hemd gezet 
en de buurtbewoners hebben 
niet met zich laten sollen: 
voorlopig is het 1-0'. 
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Opvallende 
studentencampagne 
in Breda 

We moeten gebruik maken van 

de sterk toegenomen belang

stelling onder jongeren voor de 

SP, besloot de afdeling Breda. 

Het resultaat is een stevige 

campagne die van start is 

gegaan tijdens de introductie
week voor de studenten van 

de Hogeschool Brabant. Op het 

programma staat onder andere 

een forumdiscussie over bran

dende verkeerskwesties met 
Arda Gerkens, een tentoonstel

ling 'tien jaar SP in Breda', een 

borrel met de Belgische studen
tenorganisatie Actief Linkse 
Studenten, en een drietal stu

dentenspreekuren, voor alle 

mogelijke vragen over de 
rechten en plichten als kamer
bewoner, studiefinanciering en 

dergelijke. 

Het programma wordt niet in 
een standaard folder aan de 

studenten gepresenteerd, maar 

in een 'alternatieve stadsplatte

grond'. Daarop staan belangrij-

ke SP-punten in 

Breda aangegeven 

en bijvoorbeeld ook 

interessante café's 

en restaurants. De 

plattegrond noemt 

daarnaast de mo-

gelijkheden die de 
lezer heeft om 

actief te worden 

in en met de SP. 

werken aan de 

opbouw van een 
kritische stu

dentenorgani

satie, iets wat 

in Breda node 

wordt gemist. 
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Volkspetitie in voorbereiding 

Weer ging het bijna fout met 
een rijdende bom op het spoor 

'In Amersfoort hebben de men
sen nu nog geluk gehad. Het 
had nog veel ernstiger af kun
nen lopen. Een .kapotte afsluiter 
bij bijvoorbeeld een chloortrein 
had pas echt een ramp veroor
zaakt.' Dat zei Arda Gerkens 
op de dag van de bijna-ramp. 
Razendsnel trok de SP op zo
wel landelijk, provinciaal als 
lokaal niveau aan de bel over 
de acrylnitrillekkende wagon 
in Amersfoort. Waardoor Rerni 
Poppe een aantal uren na het 
incident al op de tv (NOVA, 
regionale zenders) was en met 
name de mensen in Amersfoort 
het beeld van de SP als enige 
partij die actie voert, opnieuw 
bevestigd zagen. 'Direct na het 
incident hadden we al contact 
met Paulus Jansen van de Sta
tenfractie,' vertelt Wim van 
Gammeren. 'Jansen heeft ver
volgens Rerni Poppe ingelicht, 
die heel snel in Amersfoort 
was. Wij hebben hem toen 
rondgeleid op het rampgebied 
en daarna naar de pers ge
bracht. Het toeval wil, dat het 
incident vlakbij het Soester
kwartier gebeurde. In die wijk 
hebben wij dankzij uiteen
lopende acties in het verleden 
heel veel aanhang. De mensen 
daar weten nog heel goed dat 
wij in april nog een motie in
dienden voor stopzetting van 
de chloortrein. De raad voelde 
daar niets voor toen, maar nu 
ziet iedereen dat we niet uit 
onze nek kletsten en dat onze 
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chlooracties maar al te serieus 
zijn. Beter kun je het als partij 
niet hebben.' 
Paulus Jansen: 'We zaten er 
razendsnel bovenop en dat 
heeft met het oog op de publi
citeit erg goed uitgepakt. Maar 
er kleeft ook een nadeel aan die 
supersnelle werkwijze. Je weet 
namelijk op zo'n moment nooit 
helemaal precies wat er aan de 
hand is, dus je moet uitkijken 
dat je geen onzin uitkraamt. 
Voorzichtigheid is dus wel 
geboden.' 

zich momenteel samen met 
Rerni Poppe over een mogelij
ke vervolgcampagne. Van 
Gammeren: 'We kijken of en 
hoe we hier actie op kunnen 
voeren. Te denken valt aan een 
volkspetitie. Ook moeten we 
bekijken of we het in een bre
der verband kunnen plaatsen, 
door ook de chloortransporten 
erbij te betrekken. Van een 
aantal afdelingen hebben we 

slagen. Je moet het ijzer sme
den als het heet is.' Poppe: 
'Eens te meer is gebleken dat 
gemeenten nauwelijks een idee 
hebben van wat er allemaal 
over het spoor voorbijkomt, en 
dat Rampenplannen rammelen 
in de praktijk. Wij moeten ze 
op de huid zitten, en vragen 
wat ze daaraan gaan doen, hoe 
ze voor verbetering zorgen. 
Allemaal zaken die alle afde
lingen langs het spoor bij hun 
gemeentebestuur aan de orde 
kunnen stellen, het liefst onder
steund door bewonerscornités. ' De Amersfoortse SP beraadt 

al het signaal gekregen dat zij 
daar ook graag mee aan de slag 
gaan. Volgens mij heeft een 
petitie nu een grote kans van 

SP-afdel i ngssites 
'onbetwiste kampioen' 

'Na de verkiezingen is het weer www.geen
contactmetdeburger.nl,' concludeert het Rotter
dams Dagblad na een surftocht over de websites 
van de verschillende partij-afdelingen in de 
regio. De meeste hadden nog net de verkiezings
uitslag vermeld, en sindsdien niets meer geactu
aliseerd. Uitzonderingen daarop zijn er echter 
ook, concludeert de krant. 'Onbetwiste kam
pioen in het actueel houden van de eigen inter
netsite is de SP, zowel in Schiedam als in Vlaar
dingen. 'In Vlaardingen loopt de SP nog duidelijk 

warm en wordt op een aantal plekken op de site 
gemeld dat de partij 'nog druk bezig' is alles 

gevuld te krijgen. De Schiedamse SP draait al 
geruime tijd op volle toeren, ook ruim voor de 

gemeenteraadsverkiezingen al. De site is gevuld 
met actuele kwesties, een nieuwsarchief en zelfs 
dossiers over gevoelige Schiedamse onderwer-
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pen als de asbestaffaire en het geschuif met het 
Vlietland Ziekenhuis.' 
Dat klinkt heel wat beter dan wat de krant over 
de concurrentie meldt: 'De website van D66 
Schiedam meldt onder de knop 'nieuws': Binnen
kort treft u hier een uitgebreide impressie van 
het bezoek van Roger van Boxtel in het kader 
van de 066 verkiezingscampagne aan. Het 
bezoek van Van Boxtel was op 19 februari.' Als 
'nieuws' vond de krant op de CDA-site: Cees 
Oosterom gaat de CDA-lijst aanvoeren bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart volgend 
jaar. 
Een rondgang langs de plaatselijke SP-sites laat 
echter zien het niet alleen de afdelingen van 

ándere partijen zijn die zich moeten schamen 
voor hun www-presentatie. Hoe zit het in jouw 
afdeling? 
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Links Nederland verkeert niet in een crisis, 
en in tegenstelling tot wat algemeen 

wordt aangenomen heeft links op 15 mei 
2002 geen verschrikkelijke klap gekregen, 

maar juist een aardige duw in de rug. 

Vergelijk de huidige situatie 
maar eens met die van acht jaar 
geleden. Toen trad de Partij van 
de Arbeid, voorheen een gema
tigd linkse partij, toe tot een 
kabinet met een onversneden 
neoliberaal (lees: rechts) pro
gramma. En wat erger was: de 
Tweede-Kamerfractie van die 
partij had zich volledig aan 
dat programma gecommüteerd. 
Tegenover het massieve neo
liberale blok van VVD, D66 en 
PvdA stond een linkse parle
mentaire oppositie van wel
geteld zeven zetels: twee voor 
de SP en vijf voor GroenLinks. 

En kjjk nu eens: de linkse op
positie telt maar liefst 19 zetels 
(I 0 voor GroenLinks, 9 voor de 
SP), en bij de PvdA is men zo 
geschrokken van wat de partij 
is overkomen dat er zelfs weer 
Kamerleden zijn die opperen 
om de oude linkse idealen on
der het stof vandaan te halen! 
Geen wonder dat ik dezer da
gen in de linkse beweging zo 
veel vrolijke en vooral strijd
bare mensen tegenkom. Voor 
het land mag de toekomst er 
dan somber uitzien, links heeft 
het ergste inmiddels achter de 
rug. Maar omdat het altijd beter 
kan, en ook nog beter moet, 
geef ik hier tien tips voor twij
felaars , sombermannen en 
PvdA' ers op zoek naar een 
nieuw links elan. 
Tip I. Leer u weer te gedragen 
als de ideale gast op uw eigen 

verjaardagsfeestje: praat met al
leen, maar luister ook. Debiteer 
niet slechts dichtgetimmerde 
waarheden, maar zeg ook eens 
iets waarvan u nog niet zeker 
weet of het wel zo is. En zorg 
vooral dat er zo nu en dan ook 
wat te lachen valt. 
Tip 2. Laat u niet langer een 
minderwaardigheidscomplex 
aanpraten vanwege fouten uit 
een ver verleden. Dat u gedu
rende een korte periode in de ja
ren zeventig van de vorige eeuw 
geloofde dat u het enige juiste, 
pasklare antwoord had op alle 
maatschappelijke, economische 
en politieke problemen van de 
mensheid, was natuurlijk dom, 
maar mag u zichzelf zo langza
merhand wel eens vergeven. Bij 
het IMF geloven ze namelijk al 
meer dan twintig jaar in hun 
eigen oplossing voor alles. 
Tip 3. Vergeet het klassen
denken, verjaag de hokjesgeest! 
Mensen bij wie het hart nog al
tijd links klopt vind je overal: 
onder rmljonairs en bijstand
moeders, Turken en Tukkers, 
proletariërs en professoren. Zo
als je ook overal zakkenvullers, 
belastingontduikers, xenofoben 
en LPF-stemmers vindt. 
Tip 4. Stop dus onrlliddellijk 
met al dat opiniepeilen, dat pra
ten met focusgroepen en kje
zerspanels om inzicht te krijgen 
in wat de kiezers beweegt. Zorg 
dat u zélf weer bewogen wordt. 
Kijk! Luister! Voel! Denk! Ana
lyseer! En bepaal uw eigen 

• 

Lin s: 
leuker en 
lekkerder! 
standpunt! Draag dat standpunt 
vervolgens met verve en elan uit 
onder al die kiezers in het grote, 
grauwe rllidden. Dan zult u zien 
dat dat rllidden helemaal zo 
grauw niet hoeft te zijn. 
Tip 5. Sluit u aan bij de bewe
ging voor een andere globalise
ring. Over de hele wereld den
ken jonge, oude, frisse, energie
ke mensen na over alternatieven 
voor de neoliberale wereldorde. 
Waarom? Omdat ze zien hoe de 
kloof tussen arm en rijk steeds 
groter wordt. Omdat ze niet ge
loven dat je vrede en veiligheid 
kunt afdwingen met kruisraket
ten en precisiebommen. En om
dat ze jong en oud en fris en 
energiek zijn, in plaats van zo 
jong oud geworden dat ze op 
hun vijfentwintigste al geen ho
ger doel in het leven kennen dan 
een carrière bij een multinatio
nal met bijpassende verdiensten 
en lease-auto. 
Tip 6. Herontdek het anti-rllili
tarisme, voordat het te laat is. 
(Zie ook tip 5.) 
Tip 7. Ga eens kijken in de mul
ticulturele samenleving. Hij is 
er en hij gaat nooit meer weg. 
En er valt veel meer te beleven 
dan u denkt. 
Tip 8. Herinner u de wijze woor
den van Bill Clinton: !t's the 

. economy, stupid! Ooit deed 

links niets anders dan discussië
ren over de vraag wat er rllis was 
met het kapitalisme. Alles werd 
gereduceerd tot een econorllisch 
probleem. Dat was verkeerd. 
Maar om het dan maar helemaal 
niet meer te hebben over wat er 
rllis is met het kapitalisme, ja 
zelfs dat woord met meer in de 
mond te durven nemen ... Daar 
gaan we dus verandering in 
brengen. 
Tip 9. Blijfpal staan voor het rlli
lieu. Het schijnt dat het milieu 
emstig uit de mode is, maar dat 
hebben ze van André Hazes ook 
heellang gezegd. En bovendien: 
wie laat zich nog voorschrijven 
wat in is en wat uit? 
Tip 10. Heb geduld. Tegen de 
stroom in roeien gaat langzamer 
dan met de stroom mee. Wie 
lekker meelult met de tijdgeest 
heeft het snelle gelijk aan zijn 
zijde. Maar hoe lang heeft de 
dotcom-euforie geduurd? En 
wie gelooft er nog dat in de 
nieuwe econorllie de groeicur
vers alleen maar omhoog kun
nen lopen? Mag ik dan vandaag 
alvast mijn twijfels uiten over 
wat de herenclub van Jan Peter 
Balkenende voor dit land zoal in 
petto heeft. .. ? 
Verstandige mensen zijn links. 

Karel Glastra van Loon 

Spanning • 29 augustus 2002 5 



FESTIVAL 
TOMAAT 
smeedt band 
tussen SP en 
cultuursector 

'Socialisr~ 
hebben 

Vijf jaar de tijd om zich te bewijzen, dat kreeg Festival 
Tomaat in 2000 van het Partijbestuur. Inmiddels staat 
de derde editie voor de deur. Na het Archeon in Alphen 
aan den Rijn en natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk
Dinther vormt nu de Paasheuvel in Vierhouten het decor 
waartegen de SP kunst, cultuur en politiek met elkaar in 
contact brengt. Waarom eigenlijk? 

ns van Leeuwen is beeldend kunstenaar, lid 
het Partijbestuur en organisator van Festival 
aat. En dus de juiste persoon om de gedachten 

ter het jaarlijkse SP-cultuurfestival uit de 
n te doen. 

'Drie redenen waren er om met Festival Tomaat te 
beginnen, en die redenen gelden nog steeds. We 
willen mensen in contact brengen met kunst en 
cultuur, we willen binnen de SP de aandacht voor 
cultuur vergroten en we willen de culturele sector 
interesseren voor het fenomeen SP. En waarom 
die doelen het nastreven waard zijn? Wel, socialis
me en kunst en cultuur hebben iets wezenlijks met 
elkaar gemeen: veranderingsgezindheid. Aan het 
motief om iets nieuws te scheppen - de drijfveer 
van de meeste kunstenaars - gaat een vorm van 
kritiek vooraf. Er moet iets zijn van protest van 
waaruit je iets anders verbeeldt en vervolgens aan 
de slag gaat om het te creëren. Dat schept een ver
bondenheid met het socialistisch gedachtegoed, 
waarbij het ook gaat om het verbeelden van een 
andere, een betere wereld waaraan je vervolgens 
gaat werken. Niet voor niets zie je in de rechtse en 
conservatieve hoek een angst voor cultuur en wor
den kunstenaars al gauw vervolgd onder een dicta
tuur, terwijl socialisten traditioneel nauwe banden 
hebben met de cultuursector. Hoe sterk en 
vanzelfsprekend de link was tussen socialisme en 
cultuur, was trouwens goed te zien tijdens de 
zomerschoolexcursie naar het Vakbondsmuseum. 

Als SP zijn wij steeds duidelijker dé erfgenaam 
van dat socialistische gedachtegoed en daarbij 
past op zijn minst dat we oog hebben voor kunst 
en cultuur. En omdat we graag de daad bij het 
woord voegen, laten we dat onder andere merken 
in de vorm van een jaarlijks festival. 
In de cultuursector heerste lang het idee dat de SP 
zich alleen bezighoudt met zaken als huren, uit
keringen en lonen: dat we sterk gericht zijn op zeg 
maar het biefstuksocialisme. Dat was een belem
mering voor mensen die - net als wij - kritisch 
naar de samenleving kijken om zich voor ons te 
interesseren. Festival Tomaat is één van onze mid
delen om die foute beeldvorming weg te nemen en 
de wederzijdse interesse te doen toenemen. We 
hebben de cultuursector hard nodig als bond
genoot tegen de verrechtsing en bijvoorbeeld 
tegen de uitverkoop van de samenleving. Niet 
voor niets vind je tussen de ondertekenaars van 
het gelijknamige manifest heel veel mensen uit de 
wereld van kunst en cultuur.' 

Is kunst automatisch maatschappijkritisch? 
'Nou, ik geloof niet zo in maatschappijkritische 
kunst. Bij een cartoon kan dat nog wel, maar een 
schilderij of sculptuur moet iets spannends heb
ben, iets waar je zelf achter moet komen. Het gaat 
om een gevoel, een emotie, maar is daardoor wel 
bezig met verandering, met verbeelding. Natuur
lijk zijn er ook kunstenaars voor wie de grootste 
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e en Kunst&Cultuur 
tt:s wezenlijks gemeen' 

drijfveer is genoeg geld verdienen om dat buiten
huisje in Frankrijk te kunnen kopen. Maar de cu l
tuursector is, of behoort in ieder geval, de hete 
adem in de nek van de politiek te zij n. Die functie 
heeft ze heel lang sterk gehad, en heeft ze nog 
teeds- al is ze onder druk van de commercie wel 

minder geworden.' 

De historische locatie, de overkapping als het 
onverhoopt gaat regenen en vooral het indruk
wekkende programma rechtvaardigen de hoop op 
een grote opkomst en een geslaagde dag. Wanneer 
is Festival Tomaat voor jou een succes? 
'Ik hoop natuurlijk op veel bezoekers. Maar de 
kijkcijfers zijn zeker niet alleen maatgevend voor 
het succe . Festival Tomaat i geslaagd als in de 
eerste plaats de bezoekers het naar hun zi n gehad 
hebben . Het moet leuk zijn, en vrolijk- dat hoort 
ook bij de SP. En verder i het festival een succes 
als mensen er in aanraking komen met dingen die 
ze nog nooit gezien of gehoord hebben. En ten
slotte zou het mooi zijn, als ze er in piratie aan 
overhouden, als ze weggaan met het idee er is 
méér; er zijn ook andere mogelijkheden. Je keert 
rijker terug dan je gekomen bent, is immers het 
motto. Het programma is erg veelzijdig, en als je 
met een onderdeel niets doet, dan laat je het 
gewoon liggen. Je wordt er nooit beroerder van. 
En al het ergen een snaar raakt, word je er echt 
rijker van.' 

Festival Tonwat is een landelijk initiatief Maar 
wat kunnen afdelingen in hun plaats doen? Hoe 
breng je lokaal banden tot stand tussen de cultuur
sector en de SP. 

'Incidenteel gebeurt dat al: in Oss met de jaarlijkse 
manifestatie Het 4' Beeld bijvoorbeeld. Onlangs 

daties. Hoe leg je de contacten? Gewoon, door 
erop af te stappen. Zo doen we dat toch ook als in 
contact willen komen met huisartsen, of met 
chauffeurs? De uitstraling van Festival Tomaat 
maakt het overigens steeds gemakkelijker om met 
mensen in de cultuursector in gesprek te raken, en 
rekent ook af met het idee dat het niet kan om met 
een politieke partij samen te werken. Heb je con
tacten, en wil je die wat versterken dan kun je de 
mensen om wie het gaat ook uitnodigen mee te 
gaan naar Festival Tomaat. ' • 

Festival Tomaat met: 
- De Alternatieve Troonrede 

Oe macht van de verbeelding! door Kitty Courbeis 
- Radio Symfonie Orkest 
- Joop Visser 
- Harry Sacksioni 
- Drukwerk 
- Def P & The Beatbusters 
- Gé Reinders 
- Ernesto en Marcellino 
- Djamel 

Banda Nobra 
- Xavier Guzman 
- La Donna Ideale •w• .festlvaltomaat.nl - Clemens van de Ven 

lf U MT Rll l f R THUIS lAK lAT IF I FKT CF GAAN I - Band zonder Banaan 
- Thé Lauw 
- De Muzen 
- Sad-0-Sky 

een fe tival in Horst, in Amsterdam een actie Nog geen kaartje? Koop hem snel. Kan ook 
tegen de huurverhogingen voor cu ltuuraccommo- bij je afdelingsvoorzitter. 
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'De staatsschuld moet omlaag, de vergrijzing komt eraan. Die moeten we opvangen.' 

Woorden van financieel woordvoerder De Haan van de CDA-Kamerfractie die op het 

eerste gezicht heel sympathiek én verstandig klinken. Want wie wil er nou niet dat we 

de boel zó regelen dat iedereen tot in lengte van dagen verzekerd kan zijn van een goed 

verzorgde levensavond? Toch valt er het nodige af te dingen op het voorrang geven aan 

aflossing van de staatsschuld. 'Onze eerste gedachte van opvangen van de vergrijzing is 

niet bij de staatsschuld, maar vooral bij al die ouderen die nu niet goed opgevangen 

worden; die nu niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook de SP vindt dat de staats

schuld het liefst moet worden teruggebracht, maar nu gaat de maatschappelijk schuld 

toch voor.' De visie van SP-Kamerlid Ag nes Kant en fractiemedewerker Ewout lrrgang. 

moeten zijn: wat is er maat
schappelijk nodig, welke poli
tieke keuzes moeten daarom ge
maakt worden, en vervolgens: 
hoe gaan we dat financieel aan
pakken? En natuurlijk kom je 
dan bij de overheidsfinanciën 
ook voor keuzes te staan. Maar 
uitgaan van maatschappelijke 
problemen en van de werkelijk
heid leidt tot andere keuzes 
dan de onverantwoorde Pavlov
reactie dat er bij economische 
tegenwind flink extra bezuinigd 
moet worden. 

Bij bezuinigingen komen 
zorg en onderwijs snel 
onder vuur te liggen 

Even de cijfers in perspectief: 
volgens het Centraal Planbu
reau (CPB) dreigt in Nederland 
volgend jaar een begrotings
tekort van 0,8 van het bruto bin
nenlands product (BBP). Ande
re EU-landen als Duitsland (2,5 
procent) en Italië (2,2 procent) 
hebben dit jaar al een tekort dat 
de magische 3 procent grens 
van het Brusselse stabiliteits
pact nadert. Het verwachte 
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Duitse tekort is daarbij ge
baseerd op een veel te hoge 
groeiverwachting en komt bijna 
zeker net onder of net boven de 
3 procent uit. En de Italiaanse 
begrotingscijfers zijn ongeveer 
net zo betrouwbaar gebleken als 
de jaarrekening van Enron. Het 
gaat dus kortom niet goed met 
de overheidsfinanciën, maar we 
moeten ook weer niet in paniek 
raken. 
Dat dreigt echter wel te gebeu
ren. Nu de economische voor
spellingen tegenvallen, is de 
automatische reactie dat er nog 
meer bezuinigd moet worden. 
'Dit kan de regering niet over 
zich heen laten gaan,' luidden 
direct de ferme woorden van 
financieel woordvoerder Van 
Beek van de VVD. Nog meer 
bezuinigen dus. Dat is echter 
onverantwoord, als daardoor 
ook publieke sectoren gedu
peerd worden. En de kans daar
op is levensgroot aanwezig. 
Niet voor niets wees Hu go Keu
zenkamp, hoogleraar economie 
aan de Universiteit van Amster
dam, erop dat nieuwe bezuini
gingen wel mede ten koste van 
zorg en onderwijs moéten gaan. 
Daaraan wordt immers het 
meeste geld uitgegeven. 'De 
overheid zal zich dan terugtrek
ken. In de zorg betekent dat 

minder geld voor de bestrijding 
van wachtlijsten en meer ruimte 
voor privé-klinieken. Dat is 
nadelig voor de lage inkomens,' 
aldus Keuzenkamp. 

Efficiënter werken levert 
onvoldoende op 

Ook zonder extra bezuinigingen 
speelt nu al het grote probleem 
dat er niks beschikbaar wordt 
gesteld om de wachtlijsten aan 
te pakken. De voorziene meer
jaren-raming voor de uitgaven 
aan de gezondheidszorg zijn 
door de verwachte vergrijzing, 
bevolkingsgroei en betere medi
cijnen volgens het CPB hooguit 
toereikend om de wachtlijsten 
'niet te laten oplopen ' in de pe
riode 2003-2006. En de gedach
te dat de problemen wel even 
opgelost kunnen worden zonder 
extra geld, is een illusie. Natuur
lijk kan er organisatorisch veel 
verbeteren in de zorg. Alle on
derzoeken naar de opbrengst 
van doelmatiger werken wijzen 
echter in de richting van een be
drag van honderden miljoenen 
tot hooguit één miljard euro. Als 
je bedenkt dat de gezondheids
zorg in 2002 ruim veertig mil
jard euro kost, dan kan een bete
re organisatie dus hooguit I tot 
2 procent extra middelen ople-
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Als je uitgangspunt is dat de 

maatschappelijke problemen 

moeten worden opgelost, dan 

moet je de financiële keuzes 
daar op afstemmen 



veren. Uiteraard moet elke euro 
bcla. tinggcld goed besteed wor
den, zeker is daar forse winst te 
behalen. Maar niemand moet de 
illusie vcrkopen dat een betere 
organi atic de wachtlijsten in de 
zorg kan oplossen. 

Tijdelijk grotere 
staatschuld geen 

probleem 

Naa t func t voor de collectieve 
voorzieningen i meer bezui
nigen ook contraproductief 
voor de economie. Verschillen
de economen bekriti eren de 
bezuiniging drift . Keuzenkamp 
telt bijvoorbeeld: 'Door te be

zuinigen pakt de reces ie alleen 
dieper uit.' Het bezuinigings
pakket van 6,6 miljard euro uit 
het regeerakkoord leidt volgens 
het CPB al tot 40 duizend extra 
werklozen in 2004 doordat het 
her. tel van de economie wordt 
afgeremd. Nog eens 3,5 miljard 

euro bezuinigen betekent dat 
nog eens 20 duizend mensen 
hun baan zullen verliezen. Niet 
bezuinigen kan natuurlijk ook. 
Structureel zijn de overheicts
financiën namelijk redelijk 
gezond. Als de economie zich 
herstelt, zal ook het overheids
tekort verbeteren. Het is daarom 
in onze ogen helemaal niet zo 
erg al het begroting tekort 
tijdelijk iets oploopt. 
Deze visie wordt gedeeld door 
de nieuwe minister van Econo
mische Zaken Heinsbroek 
(LPF). Een groot verschil tussen 
zijn stellingname (die steun 
krijgt van het CDA) en die van 
de SP is echter dat hij niet wil 
investeren in het ledigen van 
maatschappelijk noden, maar in 
lastenverlichting. Heinsbroek 
lanceerde daarvoor al eerder 
concrete voorstellen. Lastenver
lichting maakt het tekort groter 
maar zou de economie kunnen 
oppeppen, denkt de minister. 

Dat laatste is echter zeer om
streden. De economie kan al 
weer hersteld zijn tegen de tijd 
dat mensen het geld in hun zak 
hebben. Bovendien is de vraag 
ófburgers dat extra geld wel uit
geven als het consumentenver
trouwen zo laag is, als nu het 
geval is. Vorig jaar vond een 
enorme lastenverlichting plaats 
van 3,5 miljard euro en iedereen 
vulde z'n spaarrekening weer 
aan na een decennium schulden 
maken en extra hypotheek ne
men. 

SP is bereid keuze 
voor lastenverzwaring 

te verdedigen 

Wat ons betreft wordt er minder 
krampachtig gedaan over de 
staatsschuld en gaan de over
heidsuitgaven voor de zorg en 
het onderwijs fors omhoog. De 
SP is bereid daarvoor de minder 
populaire boodschap te verkon-
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digen dat lastenverzwaring no
dig is om de wachtlijsten te kun
nen oplossen. Als je uitgangs
punt is dat de maatschappelijke 
problemen moeten worden op
gelost, dan moetje de financiële 
keuzes daar op af stemmen. En 
natuurlijk kiezen wij daarbij 
ervoor de lagere inkomensgroe
pen te ontzien en de sterkste 
schouders de zwaarste lasten te 
laten dragen. Dat kan ook. In de 
doorrekening van ons verkie
zingsprogramma kozen we als 
enige partij voor forse verhogin
gen van de lasten voor de hoge
re inkomens en hielden we 
dankzij de toen nog gunstige 
cijfers een riant begrotingsover

schot van 0,7 procent van het 
BBP over. 
Willen we nu liever het kwartje 
van Kok terug of dat oma op tijd 
geholpen wordt?: De staats
schuld in twintig jaar aflossen 
of goed onderwijs? Politiek is 
keuzes maken. • 
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Verkopen en slopen, dat is kort 
samengevat het recept dat de 
voorgaande kabinetten uitge
schreven hebben voor de huur
sector. Verkopen om de enorme 
'stille reserves' van de woning
corporaties te activeren en in te 
zetten voor het opknappen en 
betaalbaar houden van de reste
rende huurwonjngen. En slopen 
omdat de vraag naar goedkope
re huurwoningen afneemt, en 
vanwege de noodzakelijke ste
delijke vernieuwing. Daarbij 
moeten eenzijdige, verloederen
de wijken 'geherstructureerd' 
worden, wat wil zeggen dat een 
fors deel van de goedkope wo
ningen plaats moeten maken 
voor ruime en dure nieuwe hui
zen, vooral in de koopsector. 
Het nieuwe kabinet lijkt er niet 
anders over te denken. Lijkt, 

omdat de paragraaf huisvesting 
in het regeerakkoord bijzonder 
summjer is. Er staat weinig 
meer in, dan dat er in de steden 
vooral gebouwd moet worden 
voor de middenklasse en hogere 
inkomen en dat de verkoop van 
huurwoningen aan de zittende 
huurders gestimuleerd moet 
worden. 
Verkopen en slopen van huur
woningen dus, en nieuwbouw 
alleen voor de beter gesitueer
den. Vanaf het eerste begin heeft 
de SP daartegen op veel fronten 
strijd geleverd. Argumenten 
daarbij waren dat het voor veel 
huurders een ramp is om te 
moeten verhuizen voor de her
structurering, dat slopen en bou
wen geen oplossing biedt voor 
de achterliggende oorzaken van 
verpaupering, en dat massale 

Spanning • 29 augustus 2002 

sloop tot woningnood leidt. De 
afgelopen weken is vooral dat 
laatste punt nadrukkelijk in het 
nieuws geweest. En dat maakt 
het hoog tijd voor de SP om -
landelijk en plaatselijk - de 
strijd tegen massale sloop en de 
'nieuwe woningnood ' een extra 
impuls te geven. 

Argumenten vóór sloop 
smelten weg 

Begin augustus kwam Aedes, de 
koepelorganisatie van de wo
ningcorporaties, met het nieuws 
dat de vraag naar huurwoningen 
vorig jaar sterk is gestegen. De 
gemiddelde wachttijd in het 
hele land is daardoor gegroeid 
van 1,9 naar 2,6 jaar en het ge
middeld aantal reacties van wo
ningzoekenden op vrijkomende 



'Het is grote onzin dat er genoeg goedkope huurwoningen zijn' 

woningen van 47 naar 66. In de 
vier grootste steden is de gemid
delde wachttijd opgelopen tot 
zo'n acht jaar. De leegstand 
waarvan enkele jaren geleden 
her en der nog sprake was, is 
inmiddels overal verdwenen. 
Vrijwel gelijktijdig zwengelde 
De Volkskrant een oude discus
sie aan: het bouwen van dure 
koopwoningen in achterstands
wijken lost geen enkel probleem 
op. Over de integratie tussen 
arm en rijk die daardoor zou 
plaatsvinden zegt stadsgeograaf 
Van Kempen van de Universi
teit Utrecht: 'Vaak is het omge
keerde waar te nemen. Straten 
met een hoge concentratie lage 
inkomens worden gemeden 
door de nieuwkomers. Voor wij
ken is het beter als grootschalig 
ingrijpen als laatste middel 
wordt gebruikt. ' 
Hoogleraar Samenlevingsop
bouw Jan-Willem Duyvendak: 
'Over het probleem van achter
standswijken moet in termen 
van verandering worden ge
dacht. Steden hebben een eman
cipatiefunctie. Het is niet 
dramatisch als lage inkomens
groepen geconcentreerd wonen, 
zolang het steeds om nieuwe 
mensen gaat.' 

Meer bouwen: in 
middensegment, én 

goedkoop 

Het tegenwicht tegen de massa
le sloop en verkoop van huur
woningen neemt dus toe. Het is 
echter nog maar zeer de vraag of 
het beleid nu ook verandert. 
Aedes bijvoorbeeld trekt niet de 
conclusie dat de bestaande 
goedkope voorraad beschermd 
of uitgebreid moet worden, 
maar heeft als oplossing dat 
er duurdere huurwoningen 
gebouwd moet worden. 'Goed
kope huurwoningen zijn er vol
doende maar door het gebrek 
aan doorstroming komen die 
niet vrij,' aldus Aedes-directeur 
Peter Boerenfijn. 

Directeur Houben van de Lim
burgse woningstichting Wonen
Zuid gaf onlangs in De Limbur
ger haarscherp aan hoe het gaat 
bij de ontwikkeling van her
structureringsplannen: 'Om de 
begroting ieder jaar weer slui
tend te krijgen hebben we onder 
meer besloten meer woningen te 
verkopen. Dat past ook in de 
herstructureringsplannen, om
dat de wijken een grotere diver
siteit in woningen en bewoners 
moeten krijgen .' Besluiten wor
den genomen uit bedrijfsecono
mische redenen, en vervolgens 
wordt er een sociaal sausje over
heen gegoten. 
Maar hoe zit het nu met de door
stroming? Is het probleem echt 
dat mensen met een te hoog in
komen in goedkope woningen 
blijven zitten, en datje dus moet 
bouwen in de koop- en dure 
huursector om die mensen te 
verleiden tot een verhuizing? 
Volkshuisvesting-medewerker 
Paulus Jansen van de Kamer
fractie: 'Dat is beslist een deel 
van de waarheid. Zeker als je 
kijkt naar de huren die Aedes 
noemt voor de woningen die ze 
wel wil bouwen: 428 tot 541 
euro. Daar is ongetwijfeld veel 
vraag naar, en het verhaal van 
de doorstroming klopt. Maar het 
is grote onzin dat er genoeg 
goedkope huurwoningen zijn . 
Dat zeggen ze vooral als recht
vaardiging om door te kunnen 
gaan met de sloopplannen. Kijk 
maar eens naar de reacties op de 
huizen in de woonkrant In 
Utrecht bijvoorbeeld komen 
tien keer zo veel reacties op 
goedkope woningen dan op wo
ningen van 5-600 euro.' 

Waaruit moet volgens jou de op
lossing bestaan? 
'Er moeten veel meer huurwo
ningen gebouwd worden, zowel 
in het goedkope als in het mid
densegment. Het geld daarvoor 
kan gevonden worden door de 
hypotheekrenteaftrek af te top
pen. Dat heeft bovendien als bij -

komend voordeel dat de prijzen 
van koopwoningen zullen da
len, waardoor ook de door
stroming naar een koopwoning 
voor meer mensen binnen be
reik komt.' 

Het SP-recept: een 
landelijke campagne en 
veel plaatselijke acties 

Het zal dus heel anders moeten 
met de volkshuisvesting dan 
wat het kabinet en de meeste ge
meenten en woningstichtingen 
voor ogen staat. En dat zal niet 
vanzelf gaan. Jansen: 'Op heel 
korte termijn komen we met 
voorstellen voor een landelijke 
campagne waarin we onze alter
natieven naar voren brengen en 
actiemiddelen presenteren om 
daar druk achter te zetten. Daar
naast is het natuurlijk aan de af
delingen zelf om op basis van 
concrete plaatselijke plannen in 
actie te komen. ' 
Een aantal voorbeelden geeft 
aan, dat dat al gebeurt. De af
deling Alkmaar is onlangs een 
'volkspetitie tegen de woning
nood ' gestart. In een folder 
wordt de ontwikkeling gehekeld 
dat er in de gemeente vrijwel 
geen sociale huurwoningen 
meer gebouwd worden. Volgens 
de afdeling zijn daar wel dege
lijk mogelijkheden voor, zeker 
als de gemeente de vele miljoe
nen uit de verkoop van de kabel 
en de Bouwfondsaandelen inzet 
voor een fonds voor de volks
huisvesting. Daaruit zou bij
voorbeeld een subsidie op de 
grondprijs gegeven kunnen 
worden zodat de bouwkosten en 
de huur omlaag kunnen. 

In Vlaardingen heeft de SP het 
initiatief genomen tot de oprich
ting van het bewonerscomité 
Babberspolder-Oost. Gemeente 
en woningstichting willen daar 
honderden woningen slopen; 
het comité organiseert het ver
zet. Een enquête had als uit
komst dat 86 procent van de 
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mensen in de wijk wil blijven 
wonen, dat 65 procent de infor
matie van de woningstichting 
onvoldoende vindt, en dat 260 
mensen het bewonerscomité 
willen steunen. Dat werkt met 
regelmatige nieuwsbrieven en 
eist dat de bewoners een schrif
telijk vastgelegd recht krijgen 
om in de wijk te blijven wonen 
in een betaalbaar huis. 

Den Haag wil in Zuid-West en
kele duizenden huizen slopen. 
De SP-afdeling reageerde eerst 
met een enquête en vervolgens 
met kleurige raamposters die 
aan de achterkant een informa
tiebulletin zijn. 'We hebben ons 
de laatste jaren vaker verzet 
tegen sloop,' vertelt woordvoer
der Miquel Sloendrecht 'Soms 
ook met succes, maar veel blij
vende contacten hebben we er 
als afdeling niet aan overgehou
den. Dat willen we nu in Zuid
West wel zien te bereiken. We 
gaan ons daarom heel intensief 
met de sloopplannen en het ver
zet ertegen bezighouden.' 

In Groningen is de strijd tegen 
de sloop en de woningnood die 
daardoor ontstaan is, al jaren 
een belangrijk actieterrein voor 
de SP. De landelijke aandacht 
voor het gebrek aan huurwonin
gen en de onderhandelingen die 
de gemeente de komende maan
den met de woningstichtingen 
voert over een 'lokaal akkoord' 
zijn reden om de actiedraad 
weer op te pakken. Peter Ver
schuren: ' Iedereen kent wel 
mensen die de dupe zijn van het 
gebrek aan betaalbare hum
woningen. We gaan daarom in 
een groot deel van de stad- ook 
in koopwijken - kaarten ver
spreiden waarmee mensen onze 
eis 'Stoppen met slopen NU' 
kunnen ondertekenen. Met alle 
kaarten en liefst veel mensen op 
de publieke tribune gaan we 
dan in de raad het gevecht aan 
rond de sloopplannen voor de 
komende jaren.' • 
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Actie en fractie: Kamerleden gaan de boer op 
Beginjuli hielden SP' ers samen 
met Harry van Bommel en Kris
ta van Velzen een picketline 
voor de deuren van de ABN
AMRO bank. Dé bank houdt 
zich namelijk bezig met het 
financieren van het onderhoud 
van clusterbommen door het 
Britse bedrijf Insys Group Ltd. 
Clusterwapens ontploffen hoog 
boven de grond en strooien hon
derden kleine bommen in het 
rond. Een groot deel daarvan 
ontploft niet, totdat kinderen de 
vrolijk geel gekleurde blikjes in 
het veld vinden en oprapen. Tij
dens de Kosovo-oorlog, maar 
ook nu nog, eisten deze bom
men tientallen kinderlevens. 
Van Velzen: 'Er moet een inter
nationaal verdrag komen dat het 
gebruik van clusterbommen 
verbiedt. Dat is té belangrijk om 
alleen aan het poldermodel over 
te laten, we moeten de druk ook 
buiten het parlement flink op
voeren.' 

Wekelijkse 
WAO-demonstratie 

Vanaf september is Piet de Rui
ter wekelijks - samen met zo-

Kamerleden voor de SP hebben weinig zitvlees, en dat is maar goed ook. Niet alleen 
tijdens de verkiezingscampagne maar ook nu zij het pluche bekleden, trekken ze 
volop het land in. Om zelf onderzoek te doen, of om acties aan te voeren. Een greep 
uit de nieuwste wapenfeiten waarvoor de volksvertegenwoordigers de Haagse 
stolp even lieten voor wat hij is. 

veel mogelijk mede-demonstra
ten vanuit de afdelingen - te 
vinden vóór het Kamergebouw. 
Hij demonstreert daarmee voor 
een sociale WAO en tegen de af
braakplannen van het kabinet. 
Daarmee wordt een structureel 
vervolg gegeven aan eerdere 
acties: een demonstratie in Den 
Haag en picketlines onder aan
voering van Bob Ruers en Harry 
van Bommel voor de deuren 
van de FNV en het CNV. 

Estafette door het land 
Het nieuwe SP Kamerlid Arda 
Gerkens kon ook meteen aan de 
bak. Eind juli startte zij een esta
fette langs negen kleinere NS 
stations in Nederland waar de 
loketten dreigen gesloten te 
worden. In totaal wil de NS op 
zo'n 70 stations de loketten op 
slot draaien. Gerkens: 'Stations 
worden onveiliger, sommige 
kaartjes kunnen niet met de 

automaat gekocht worden en 
reizigers kunnen voor informa
tie nergens meer terecht.' Bij de 
stations worden handtekenin
gen opgehaald, en ook de online 
petitie op www.sp.nl heeft al 
honderden reacties opgeleverd. 

Protest tegen 
commerciële zorg 

Op 19 augustus verzamelde zich 
een grote groep SP' ers waaron
der Agnes Kant voor de ingang 
van het Universitair Medisch 

genomen deelname van het cen
trum aan een nieuw commer
cieel initiatief. Het UMC wil 
namelijk investeren in een pri
vékliniek, volgens Agnes Kant 
een gevaarlijk stap: 'De patiënt 
waar het meest aan te verdienen 
valt, zal de meeste aandacht 
krijgen', zo vreest zij. Het zal de 
zorg ook duurder maken, omdat 
niet alleen de kosten maar ook 
nog de winst moet worden 
opgehoest. Ook hier werden 
handtekeningen opgehaald die 

Centrum in Utrecht. Daar werd meteen werden aangeboden de 
geprotesteerd tegen de voor- Raad van Bestuur van het UMC. 

Kort 
Vervoer giftige stoffen moet veiliger 
Naar aanleiding van de giflekkende trein in Amersfoort wil SP
Kamerlid Arda Gerkens snelle maatregelen om het spoor veiliger te 
maken. Al enkele jaren voert de SP acties tegen het transport van 
chloor, dat ook met grote regelmaat door Amersfoort dendert. 

Bijblijven? Kijk op www.sp.nl Verstrekking huursubsidie puinhoop 
SP-Kamerlid Piet de Ruiter wil dat het ministerie van VROM de 
Servicecentra Huursubsidie versnelt openstelt: 'Van de driehonderd 
die er gepland zijn, draaien er pas zes, dat is vragen om 
problemen.' Ook lukte het hem - samen met de PvdA - de minister 
voorschotten te laten verstrekken aan huursubsidieaanvragers 
waarvan de gegevens niet op tijd zijn verwerkt. 

Door aanwezig te zijn bij acties in 
het land laten SP Kamerleden niet 
alleen hun betrokkenheid zien. De 
media-aandacht is al snel wat 
groter met een parlementariër in de 
gelederen, en aandacht is vaak een 
vereiste voor het slagen van een 
actie. Maar zeker zo belangrijk is 
het voor Kamerleden om uit de eer
ste hand informatie te krijgen, met 
eigen ogen te zien wat er aan de 
hand is en zelf met de betrokken 
personen te kunnen spreken. Van 
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alle activiteiten, binnen en buiten de 
Tweede Kamer, wordt op de website 
www.sp.nl dagelijks verslag gedaan. 
De site wordt steeds meer een virtue
le krant waarmee alle leden op de 
hoogte gehouden kunnen worden 
van wat de partij zoal doet. Er zijn 
speciale pagina's voor actienieuws, 
berichten uit het land, kamernieuws, 
nieuws van de Eurofractie en zelfs de 
meeste media-optredens (radio en 
tv) van de SP Kamerleden kunnen er 
worden gevolgd. 

Verplicht schoolzwemmen onmiddellijk invoeren! 
Agnes Kant wil dat niet langer gewacht wordt op allerlei 
vrijblijvende projecten maar dat het schoolzwemmen meteen wordt 
ingevoerd. 'Na een toegenomen aantal verdrinkingsdoden in 
zwembaden kan staatssecretaris Ross (sportzaken) niet meer heen 
om deze wens die zowel in de samenleving als de politiek breed 
wordt gedragen.' 
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Pleidooi voor Irak-oorlog 
kortzichtig en onverantwoord 

De Amerikaanse president Bush zoekt naar een effectieve manier van 
oorlogvoering tegen de Irakese dictator Saddam Hoessein. Eufemistisch 
spreekt hij daarbij over een 'regeringswisseling' maar de gevolgen van 
een dergelijke oorlog zullen zeer verstrekkend zijn. Op de eerste plaats 
voor de bevolking van Irak, maar mogelijk ook voor andere landen in 
het Midden-Oosten. Daarnaast zet een aanvalsoorlog zonder casus belli 
de internationale rechtsorde op zijn kop. Pleidooien voor een oorlog 
tegen Saddam zijn dan ook kortzichtig en onverantwoord, concludeert · 
Harry van Bommel. 

Sinds de aanslagen op 11 sep
tember is koortsachtig gezocht 
naar bewijzen van Irakese 
betrokkenheid bij het recente 
internationale terrorisme. Die 
bewijzen zijn niet gevonden en 
daarom wordt nu de mogelijke 
productie van massavernieti
gingswapens aangegrepen als 
rechtvaardiging voor een aanval 
op lrak. Voormalige UNSCOM
inspectieteamleiders Butler en 
Ritter verschillen echter van 
mening over de vraag of Irak 
werkelijk massavernietigings
wapens heeft geproduceerd 
sinds UNSCOM het land heeft 
verlaten in 1998. Maar zelfs 
deze discussie lijkt van onder
geschikt belang aangezien de 
Amerikaanse defensieminister 
Rumsfeld heeft aangekondigd 
dat ook Irakese medewerking 
aan wapeninspecties niet kan 
verhinderen dat Saddam gewa
penderhand afgezet zal worden. 
De VS zetten met die houding 
de Verenigde Naties, die nota 
bene mede op Amerikaans ini
tiatief wapeninspecties eisen, 
opnieuw in het hemd 

Als Saddam van het toneel ver
dwijnt, is dat niet te betreuren. 
Maar onthoofding van het regi
me in Bagdad leidt niet automa-

tisch tot stabiliteit in de regio of 
tot bevrijding van de Koerden in 
het noorden van Irak. Uit eerde
re militaire confrontaties blijkt 
juist dat de Amerikanen zich 
zelden iets van het lot van de 
Koerden hebben aangetrokken 
en zelfs toekeken hoe Saddam 
met chemische wapens genoci
de pleegde. Er is weinig aanlei
ding om nu wel belangstelling 
van Amerikaanse zijde voor een 
menswaardige toekomst voor de 
Koerden te verwachten. Al was 
het alleen al om de relatie met 
Thrkije niet op het spel te zetten. 
De achterliggende verklaring 
voor Bush' oorlogszuchtige 
retoriek ligt in het falen van de 
economische boycot die nu elf 
jaar tegen Irak bestaat. Saddam 
en zijn moorddadige regime 
worden er nauwelijks door 
getroffen terwijl miljoenen 
mensen zijn gevlucht, of door 
armoede en ondervoeding ge
storven. Volgens Unicef zijn ze
ker 400.000 kinderen overleden 
door gebrek aan voedsel en 
medicijnen vanwege de boycot. 
Het faillissement van de boycot 
dreigt nu te worden overscha
duwd door een oorlog die op
nieuw veel onschuldige slacht
offers zal maken en mogelijk de 
hele regio in lichterlaaie zal zet-

ten. Tegenstanders van die heil
loze politiek moeten nu van zich 
laten horen. Anders is de kans 
groot dat de VS opnieuw op 
eigen houtje een oorlog begin
nen en NAVO-bondgenoten, ook 
Nederland, daaraan medeplich
tig maken. De Franse president 
Chirac en de Duitse Bondskan
selier Schröder hebben zich on
dubbelzinnig tegen zo'n oorlog 
uitgesproken. De Nederlandse 
regering, maar ook de Europese 
Unie, houden zich angstvallig 
stil. Dat voorspelt weinig goeds. 

Net als bij de oorlog tegen Af
ghanistan hebben de Amerika
nen inmiddels een vervanger 
voor Saddam op het oog. Onder 
een zestigtal hoge officieren die 
de laatste vijftien Irak zijn ont
vlucht -zij mogen een nieuwe 
Besturende Raad gaan vormen 
over staat en leger- troffen zij in 
Denemarken Nezar al-Khazraji 
aan, het voormalige hoofd van 
de Irakese landmacht, die vol
gens mensenrechtenorganisa
ties verantwoordelijk was voor 
de uitvoering van de Aniaalope
ratie tegen de Koerdische be
volking. Die bestond uit een 
achttal aanvallen met chemi
sche wapens. Een Deens actie
comité wil de generaal voor een 
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rechtbank brengen voor misda
den tegen de menselijkheid. 
Uitgerekend Khazraji is de 
hoofdkandidaat om de Bestu
rende Raad te gaan leiden, wat 
duidelijk maakt dat voor de 
Amerikanen het eigen belang in 
de regio voorop staat en niet het 
bevorderen van democratie of 
de naleving van mensenrechten. 

De SP is fel gekant tegen een 
nieuwe oorlog tegen Irak en 
vraagt de Nederlandse regering 
en de EU zich uit te spreken te
gen de oorlogsretoriek en -voor
bereidingen van de Amerikaan
se regering. Natuurlijk is ook 
voor ons de centrale vraag hoe 
een dictatoriaal regime op effec
tieve en legitieme wijze kan 
worden vervangen. Ogenschijn
lijk eenvoudige oplossingen zo
als de nu voorliggende militaire 
opties, die variëren van een kor
te actie tegen Bagdad tot een to
tale oorlog met de binnenlandse 
oppositie als grondtroepen, bie
den geen uitkomst. Het politiek 
en militair isoleren van Saddam, 
het versterken van de autonomie 
van de Koerden in het noorden 
door het aangaan van diploma
tieke betrekkingen en het bieden 
van economische steun, zal wél 
bijdragen aan de broodnodige 
stabiliteit in de regio. Het zou 
onze eigen regering, die grond
wettelijk gebonden is de inter
nationale rechtsorde te bevorde
ren, sieren om er bij de EU op 
aan te dringen een gezamenlijk 
standpunt tegen een aanval op 
Irak te formuleren. Als de rege
ring nu niet spreekt, kan zij 
beter voor altijd zwijgen over 
vrede en mensenrechten voor de 
volkeren van Irak. • 
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Volgend jaar 
groter en eerder 
aangekondigd 

's Ochtends oog in oog met 
zwijnen en herten, 's middags 

stevige colleges en 's avonds 
politiek café met soms hoog

oplopende discussies. De 
Zomerschool 2002. 

'We krijgen steeds beter de 
juiste opzet te pakken.' 

Zo'n honderd SP'ers waren in 
de eerste helft van augustus 
enkele dagen te vinden in Apel
doorn (eerste weekend) of Vier
houten (tweede weekend). Van 
donderdagavond tot zondag
middag volgden ze daar de jaar
lijkse Zomerschool van de SP, 
die inmiddels zijn derde uitvoe
ring beleefde. Als thema was 
gekozen voor 'de noodzaak van 
links', waarbij die noodzaak 
niet alleen besproken werd in 
het huidige tijdsgewricht, maar 
ook in het verleden en in de toe
komst. In Vierhouten werd daar
naast nog specifieke aandacht 
besteed aan Links in Europa, en 
in beide uitvoeringen stond in 
het politiek café ook een discus
sie over 'vorm en inhoud' op het 
programma: hoe vertolken onze 
visie op een moderne manier, 
zonder iets aan inhoud te verlie
zen? 
Scholingscoördinator Rosita 
van Gijlswijk kijkt tevreden te
rug op de weekenden. 'De echte 

Zom.erschool scoort 
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Berry Helmink, Oss 
Lid sinds 1987 

Hoogtepunt: de discussie 
naar aanleiding van de 
provocerende stellingen 
van Prem. 
Dieptepunt: de geringe 
belangstelling van mijn 
mede-cursisten voor de 
ochtendwandeling op zon
dag . 

Ria Crutzen, Boxmeer 
Lid sinds begin 2000 

Hoogtepunt: de nadere 
kennismaking met Agnes 
Kant en de oprichting van 
een werkgroep Globalise
ring naar aanleiding van 
het verhaal van Harry van 
Bommel. 
Dieptepunt: Hoe fijn het 
ook was, op een gegeven 
dacht ik echt hè, gelukkig 
is het bijna afgelopen. De 
zwaarte van het program
ma dus. 

Liesbeth Hoogenboom, 
Rotterdam 
Lid sinds 1997 

Hoogtepunt: Prem Rad
hakishun, en meer in het 
algemeen de bijdragen van 
de 'buitenstaanders' 
Dieptepunt: hoogstens het 
weer: één en al plensbui 
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Henk van der Molen, 
Groningen 
Lid sinds 1972 

Hoogtepunt: de brain
stormdiscussie over de 
toekomst van de SP met 
Niko Koffeman 
Dieptepunt: de slaap
accommodatie. Die vond ik 
niets. 



evaluatie komt nog, en onge
twijfeld zijn er allerlei zaken die 
beter kunnen, maar ik heb de 
overtuiging dat we steeds dich
ter bij de ideale opzet komen. 
De keuze voor een lang week
end in plaats van een hele week 
is een heel verstandige en de 
mix van SP'ers en verrassende 
gastdocenten werkt prima.' 

En minpunten? 

'Misschien moeten we wat meer 
lichaamsbeweging inbouwen in 
het programma. Nu hadden we 
een excursie naar het Vakbonds
museum, een wedstrijd kloot
schieten en op zondagochtend 

Bastiaan Klomp, 
Amersfoort 
Lid inds mei 2002 

Hoogtepunt: alle inleiders, 
maar vooral de beide Brik
ken over links in Europa 
Dieptepunt: geen 

een fantastische wildsafari. 
Maar die laatste werd- zeker in 
het eerste weekend - door veel 
mensen als te vroeg bestempeld. 
Daar kan nog wel wat bij aan 
fysieke activiteit.' 

Hoe werd het programma 
volgens jou beoordeeld? 

'Afgaande op de reacties die ik 
gekregen heb, denk ik dat vrij 
wel alle cursisten er erg over te 
spreken zijn. Het was pittig, 
maar de aandacht verslapte nau
welijks en na afloop en in de 
pauzes werd er druk verder ge
discussieerd. We hadden een 
zeer gemêleerd gezelschap in 

Wilco Hoenderdaal, 
Maartensdijk 
Lid sinds mei 200 l 

Hoogtepunt: de onderlinge 
openheid, het begrip voor 
elkaar 
Dieptepunt: nou, mis
schien het eten op de eerste 
dag: ik houd niet van wor
teltjes. Maar eigenlijk dus 
geen. 

@.ir~) 

huis, variërend van net lid tot al 
jaren SP'er en van academisch 
gevormd tot alleen lager onder
wijs. Maar voor zover ik kan be
kijken haakte niemand af omdat 
het te simpel of te moeilijk was. 
Belangrijk daarbij was, dat er 
volop ruimte was om vragen te 
stellen: zowel qua tijd als qua 
sfeer. ' 

En gaat het nu verder met 
de SP-zomerschool? 

'Volgend jaar komt er weer een 
zomerschool, dat is al zeker. Die 
zal weer een lang weekend be
slaan, en daar willen we nog 
meer mensen ontvangen. We 

Guido Schreuder, 
Enschede 
Lid sinds mei 2002 

Hoogtepunt: de voor
dracht van Agnes Kant 
over het Kamerwerk. 
Dieptepunt: geen, maar 
misschien kan het pro
gramma iets minder vol 
zijn. 
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zullen daarom méér weekenden 
plannen en de data ruimschoots 
op tijd bekendmaken, zodat ie
dereen die wil komen, daar ook 

de kans voor krijgt. Wat we ons 
verder voorgenomen hebben , is 
dat we er bij de afdelingsbestu
ren op aandringen dat zij hun 
'actieve talenten' motiveren om 
deel te nemen. Nu bestond een 
opvallend groot deel van de cur
sisten uit - vooral nieuwe -
leden die geen band hebben met 
een afdeling. Die zijn natuurlijk 
heel erg welkom, maar daar
naast willen we ook de mensen 
op de zomerschool hebben die 
wel meedraaien in de afdeling . 
De afgelopen tijd hebben veel 
afdelingen er nieuwe actieve 
leden bij gekregen. Juist voor 
hen is de zomerschool perfect 
geschikt.' • 
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politiek café met soms hoog
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enkele dagen te vinden in Apel
doorn (eerste weekend) of Vier
houten (tweede weekend). Van 
donderdagavond tot zondag
middag volgden ze daar de jaar
lijkse Zomerschool van de SP, 
die inmiddels zijn derde uitvoe
ring beleefde. Als thema was 
gekozen voor 'de noodzaak van 
links', waarbij die noodzaak 
niet alleen besproken werd in 
het huidige tijdsgewricht, maar 
ook in het verleden en in de toe
komst. In Vierhouten werd daar
naast nog specifieke aandacht 
besteed aan Links in Europa, en 
in beide uitvoeringen stond in 
het politiek café ook een discus
sie over 'vorm en inhoud' op het 
programma: hoe vertolken onze 
visie op een moderne manier, 
zonder iets aan inhoud te verlie
zen? 
Scholingscoördinator Rosita 
van Gijlswijk kijkt tevreden te
rug op de weekenden. 'De echte 

Zom.erschool scoort 
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Berry Helmink, Oss 
Lid sinds 1987 

Hoogtepunt: de discussie 
naar aanleiding van de 
provocerende stellingen 
van Prem. 
Dieptepunt: de geringe 
belangstelling van mijn 
mede-cursisten voor de 
ochtendwandeling op zon
dag . 

Ria Crutzen, Boxmeer 
Lid sinds begin 2000 

Hoogtepunt: de nadere 
kennismaking met Agnes 
Kant en de oprichting van 
een werkgroep Globalise
ring naar aanleiding van 
het verhaal van Harry van 
Bommel. 
Dieptepunt: Hoe fijn het 
ook was, op een gegeven 
dacht ik echt hè, gelukkig 
is het bijna afgelopen. De 
zwaarte van het program
ma dus. 

Liesbeth Hoogenboom, 
Rotterdam 
Lid sinds 1997 

Hoogtepunt: Prem Rad
hakishun, en meer in het 
algemeen de bijdragen van 
de 'buitenstaanders' 
Dieptepunt: hoogstens het 
weer: één en al plensbui 
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Henk van der Molen, 
Groningen 
Lid sinds 1972 

Hoogtepunt: de brain
stormdiscussie over de 
toekomst van de SP met 
Niko Koffeman 
Dieptepunt: de slaap
accommodatie. Die vond ik 
niets. 



evaluatie komt nog, en onge
twijfeld zijn er allerlei zaken die 
beter kunnen, maar ik heb de 
overtuiging dat we steeds dich
ter bij de ideale opzet komen. 
De keuze voor een lang week
end in plaats van een hele week 
is een heel verstandige en de 
mix van SP'ers en verrassende 
gastdocenten werkt prima.' 

En minpunten? 

'Misschien moeten we wat meer 
lichaamsbeweging inbouwen in 
het programma. Nu hadden we 
een excursie naar het Vakbonds
museum, een wedstrijd kloot
schieten en op zondagochtend 

Bastiaan Klomp, 
Amersfoort 
Lid inds mei 2002 

Hoogtepunt: alle inleiders, 
maar vooral de beide Brik
ken over links in Europa 
Dieptepunt: geen 

een fantastische wildsafari. 
Maar die laatste werd- zeker in 
het eerste weekend - door veel 
mensen als te vroeg bestempeld. 
Daar kan nog wel wat bij aan 
fysieke activiteit.' 

Hoe werd het programma 
volgens jou beoordeeld? 

'Afgaande op de reacties die ik 
gekregen heb, denk ik dat vrij 
wel alle cursisten er erg over te 
spreken zijn. Het was pittig, 
maar de aandacht verslapte nau
welijks en na afloop en in de 
pauzes werd er druk verder ge
discussieerd. We hadden een 
zeer gemêleerd gezelschap in 

Wilco Hoenderdaal, 
Maartensdijk 
Lid sinds mei 200 l 

Hoogtepunt: de onderlinge 
openheid, het begrip voor 
elkaar 
Dieptepunt: nou, mis
schien het eten op de eerste 
dag: ik houd niet van wor
teltjes. Maar eigenlijk dus 
geen. 

@.ir~) 

huis, variërend van net lid tot al 
jaren SP'er en van academisch 
gevormd tot alleen lager onder
wijs. Maar voor zover ik kan be
kijken haakte niemand af omdat 
het te simpel of te moeilijk was. 
Belangrijk daarbij was, dat er 
volop ruimte was om vragen te 
stellen: zowel qua tijd als qua 
sfeer. ' 

En gaat het nu verder met 
de SP-zomerschool? 

'Volgend jaar komt er weer een 
zomerschool, dat is al zeker. Die 
zal weer een lang weekend be
slaan, en daar willen we nog 
meer mensen ontvangen. We 

Guido Schreuder, 
Enschede 
Lid sinds mei 2002 

Hoogtepunt: de voor
dracht van Agnes Kant 
over het Kamerwerk. 
Dieptepunt: geen, maar 
misschien kan het pro
gramma iets minder vol 
zijn. 
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zullen daarom méér weekenden 
plannen en de data ruimschoots 
op tijd bekendmaken, zodat ie
dereen die wil komen, daar ook 

de kans voor krijgt. Wat we ons 
verder voorgenomen hebben , is 
dat we er bij de afdelingsbestu
ren op aandringen dat zij hun 
'actieve talenten' motiveren om 
deel te nemen. Nu bestond een 
opvallend groot deel van de cur
sisten uit - vooral nieuwe -
leden die geen band hebben met 
een afdeling. Die zijn natuurlijk 
heel erg welkom, maar daar
naast willen we ook de mensen 
op de zomerschool hebben die 
wel meedraaien in de afdeling . 
De afgelopen tijd hebben veel 
afdelingen er nieuwe actieve 
leden bij gekregen. Juist voor 
hen is de zomerschool perfect 
geschikt.' • 
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Gezocht: · 
nieuwe regiovertegenwoordigers 
voor nieuw Partijbestuur 

Op de agenda van de 

regioconferenties in 

november staat de 

verkiezing van nieuwe 

regiovertegenwoordigers in 

het Partijbestuur. 

Kandidaten voor deze 

uitdagende en verant

.woordelijke functie kunnen 

zich vanaf nu aanmelden. 
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Op 25 januari kiest het 11 • 
congres een tientalleden van 
het Partijbestuur. De andere 
bestuursleden worden kort 
daarvoor gekozen door de zes 
regio's waarover alle partij
afdelingen zijn verdeeld. In het 
voorjaar van 2001 is de eerste 
serie regiobestuurders gekozen: 
voor een periode van twee jaar. 
Om na het nieuwe congres een 
voortvarende start te kunnen 
maken met een compleet nieuw 
bestuur, besloot de Partijraad in 
juni j .I. dat de nieuwe regio
bestuurders-verkiezing al eind 
dit jaar plaatsvindt: op de re
gioconferenties die in de eerste 
drie weekenden van november 
gehouden worden 

Verantwoordelijkheid 
dragen 

Als gekozen regiovertegen
woordiger maak je vanuit de 
partijbasis deel uit van het 
Partijbestuur dat leiding geeft 
aan de hele partij , de lijnen 
uitzet voor de koers in de 

Vanuit de basis mee 
leiding geven aan de partij 

toekomst, en voortdurend 
nieuwe initiatieven aanmoe
digt en ontwikkelt. Je doet dat 
in een fase waarin het uitste
kend gaat met de partij: ideo
logisch en organisatorisch zijn 
we aardig op orde, bij de re
cente Kamerverkiezingen 
hebben we een groot nieuw 
electoraat aangeboord en in 
ledental zijn we het afgelopen 
jaar boven verwachting snel 
gegroeid. Als partijbestuurder 
draag je een bijzondere verant
woordelijkheid voor het vin
den van antwoorden op dé 
uitdaging waarvoor de SP zich 
de komende tijd geplaatst ziet: 
hoe komen we na de landelijke 
sprong voorwaarts tot een 
verdere versterking op plaatse
lijk niveau: meer afdelingen, 
meer activiteiten, meer leden, 
meer kiezers? Het congres zal 
daarvoor de richting moeten 
aangeven en waar nodig orga
nisatorische veranderingen 
door dienen te voeren. Aan de 
partij in zijn geheel, en het 
Partijbestuur in het bijzonder is 
het om daar vervolgens con
creet invulling aan te geven. 
Een stevige uitdaging voor 
energieke SP' ers die verant
woordelijkheid voor hun partij 
kunnen en willen nemen. Het 
Partijbestuur vergadert elke 
vier weken. Als regiobestuur
der onderhoud je verder de 
contacten met afdelingsvoorzit
ters en Staten- en raadsleden in 
je regio, samen met je collega
bestuurders. 
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Kandidaatstelling 

Kandidaten voor de functie 
van vertegenwoordiger van him 
regio in het Partijbestuur kun
nen zich vanaf nu tot 10 okto
ber schriftelijk richten tot het 
partijbestuur, ter attentie van 
Hans van Leeuwen, 
hvleeuwen@sp.nl, Vijverhof
straat 65, 3032 SC Rotterdam. 
Alle kandidaatstellingen wor
den tijdig ter kennis gebracht 
aan alle deelnemers aan de 
regioconferenties. Op de confe
renties stellen de kandidaten 
zich nader voor en beantwoor
den ze vragen van de deelne
mers, waarna een schriftelijke 
stemming volgt. Ook voor het 
geven van nadere informatie 
over de inhoud van de functie 
van regiobestuurder is Hans 
van Leeuwen beschikbaar: 
(010) 243 55 68. 

Congreskandidaten 

Zoals gezegd kiest het Con
gres rechtstreeks een tiental 
leden in het nieuwe Partij
bestuur, onder wie de partij
voorzitter en de algemeen 
secretaris. Het zittende bestuur 
zal binnenkort met een voor
dracht komen. Partijleden 
die zich hiervoor verkiesbaar 
willen stellen kunnen hun 
aanmelding ook vanaf nu 
insturen, eveneens ter attentie 
van Hans van Leeuwen, 
hvleeuwen@sp.nl, Vijverhof
straat 65, 3032 SC Rotterdam. 
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Je hebt het 
voor het zeggen 

Dit kabinet zegt te maken te hebben met 
economische tegenwind. Maar ik voorspel u 
dat het vooral te maken zal krijgen met 
maatscháppelijke tegenwind. U had het al 
gedacht: wij zullen driftig meeblazen, hier 
binnen én hier buiten ... 
Aldus Jan Marijnissen tijdens zijn algemene 
beschouwingen over de op Prinsjesdag 
gepresenteerde kabinetsplannen voor 2003. 
Meeblazen met de maatschappelijke tegen
wind. Om dat mogelijk te maken, presen
teert het partijbestuur in deze Spanning 
haar plannen voor 2003 en verder onder de 
titel 'Nieuwe kansen grijpen'. Op 25 januari 
besluiten ruim 600 afgevaardigden namens 
onze nu bijna 32.000 leden daarover. Vanaf 
nu kan ieder lid meedoen aan de voorberei
ding: in afdelingsdiscussies, op regioconfe
renties, via internet. Wil je afgevaardigde 
worden naar de regioconferentie of het 
congres? Neem dan snel contact op met je 
afdelingsvoorzitter. Die kent de spelregels. 
De duizenden mensen die de afgelopen 
jaren de SP zijn komen versterken, moeten 
worden aangemoedigd nu mee te praten 
in de partij die nu ook de hunne is. Maar 
natuurlijk ook iedereen die zich al langere 
tijd aan ons verbonden heeft. Ik hoop dat 
actieve leden zoals jij het voortouw nemen 
om anderen bij deze congresvoorbereiding 
te betrekken. 
We gaan niet alleen beslissen over nieuwe 
plannen maar ook over een nieuw bestuur. 
In november, op de regioconferenties, kie
zen onze leden via hun afgevaardigden in 
totaal 26 regiobestuurders. Die krijgen een 
heel belangrijke taak om de basis van de 
partij te helpen versterken. En in januari, op 
het congres, komen daar nog acht algeme
ne bestuurders bij . De kiesprocedures ston
den al eerder in Spanning. Dat biedt nieuwe 
mensen de gelegenheid om in het landelijke 
bestuur een bijdrage te leveren aan de 
verdere ontwikkeling van onze partij. Een 
geweldige uitdaging lijkt me, in een tijd 
waarin we als SP harder nodig zijn dan ooit. 
Vers bloed is goed voor een partij die nieu
we kansen wil grijpen. Daarom heb ik 
besloten op 25 januari mijn plaats als alge
meen secretaris in het partijbestuur vrij te 
maken. Met een glimlach op m'n gezicht. 
Want het zijn goede tijden om te vernieu
wen, voor de beste partij van Nederland. 
Je bent uitgenodigd om daarover mee te 
denken en mee te beslissen! 

Kamerleden en andere SP'ersschrijven regelmatig interes

sante opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft 

in elke uitgave een overzicht van de recente opinies. 

De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.nl/ 

tegenstltheorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen 

bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. Noem 

dan wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 
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Poepen naar het westen 

Ali Lazrak 

De gemeente Den Haag geeft tonnen subsidie om 
woningen aan te passen voor moslims. Gasten mogen de 
vrouw des huizes niet meer zien, WC-potten mogen niet 
naar het oosten gericht zijn. Lazrak noemt het 'een nieuwe 

mijlpaal, op de verkeerde weg.' -

Inmenging past in bananenrepubliek, niet in rechtsstaat 

Jan de Wit in Trouw van 27 augustus 

Eerst werd de wet aangepast om 24-uurs cameratoezicht 
op Volkert van derG. mogelijk te maken, vervolgens 
wordt gepleit het recht op onaantastbaarheid van het 
lichaam aan te tasten en nu moet volgens de LPF ook het 
zwijgrecht eraan geloven. Politieke inmenging in het 
strafrecht en gelegenheidswetgeving die thuishoren in een 
bananenrepubliek. Niet in een rechtsstaat. 

Reden genoeg voor een ander Europa -Erik Meijer in de Staatscourant, juni 2002 

De laatste Europese Top in Sevilla heeft geen oplossing 
gevonden voor de problemen op het gebied van financiën 
en landbouw die een snelle uitbreiding van de EU naar het 
oosten in de weg staan. Een nieuw signaal dat de EU 

vastloopt. -

Privatisering energiemarkt per definitie slechte zaak 
Arda Gerkens in De Volkskrant van 30 augustus 
PvdA' er Crone geeft steekhoudende argumenten tegen de 
privatisering van energiedistributiebedrijven, maar houdt 
de deur daarnaar toch open. Arda Gerkens snapt dat niet, 
en stelt voor die deur helemaal dicht te 
gooien. -Negeren EU is zinloos, maar rebelleren kan helpen 

Erik Meijer in De Volkskrant, september 

De EU is een gegeven. Maar dat wil niet zeggen dat 
Nederland het braafste jongetje van de klas hoeft te 
blijven. -
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Leerzame acties: 
de diftarstri j d in Zoetermeer 
Tot invoering van diftar, huis
vuil betalen naar de hoeveel
heid die je aanbiedt, is al in 
2000 besloten. In de raad stem
den wij toen tegen, maar van 
mas aal verzet was nog weinig 
te merken. Ongeveer een jaar 
geleden werd er meer over 
bekend, en groeide het onbeha
gen van de mensen. Duidelijk 
werd welke praktische bezwa
ren eraan kleven en wat het kan 
betekenen voor de toename van 
het zwerfvuil. We kregen er 
heel wat klachten over, kaartten 
de zaak aan in de raad en beslo
ten de mening van de mensen 
te polsen. Dat deden we met 
een enquête die we als adver
tentie in een huis-aan-huiskrant 
plaatsten. Mensen moesten die 
invullen, uitknippen en opstu
ren. De respons was overweldi
gend: we werkten niet met een 
antwoordnummer en kregen 
toch 624 formulieren terug. 
De uitkomst was duidelijk: 90 
procent van de mensen vreest 
een toename van het zwerfvuil, 
92 procent verwacht meer te 
moelen betalen voor het huis
vuil en 89 procent is tegen 
invoering van diftar. We 
werkten de enquête uit in een 
zwartboek waarin we ook alter
natieven presenteerden voor het 
terugdringen van de afvalberg.' 
De publieke discussie over 
diftar nam begin dit jaar steeds 
grotere vormen aan. De SP 
organiseerde een openbare 
discussie-avond met onder 
andere Kamerlid Remi Poppe, 
en het onderwerp groeide uit 
tot hét thema bij de verkiezin-

gen. Bakers: 'In de gemeente
raad maakten wij het- net als 
D66 - tot een speerpunt, en 
ook richtten we het comité 
'Schoon milieu oké, diftar weg 
ermee' op, waarin naast SP' ers 
ook anderen meedraaiden. We 
startten een protestkaartenactie, 
waarmee we elke zaterdag in 
de stad stonden. Die actie liep 
geweldig en drong de pro
diftar partijen zo in het defen
sief dat zij de vrijdag voor de 
verkiezingen met posters en 
een grote advertentie kwamen: 
De waarheid over diftar. Dat 
gaf ons weer de kans die poster 
bij te werken.' 
Op 6 maart handhaafde de SP 
zich in Zoetermeer heel knap 
op zeven zetels, maar ging de 
andere anti-diftarpartij, D66, 
met de winst strijken. De de
mocraten groeiden tegen het 
landelijke beeld in van drie 
naar zeven zetels. Hoe kan dat? 
Bakers: 'D66 heeft het in de 
publiciteit beter gespeeld dan 
wij en het ook in de raads- en 
commissievergaderingen uit
stekend gedaan. Wij hebben 
heel veel werk verzet, bijvoor
beeld met het ophalen van de 
handtekeningen, maar te wei
nig de media gezocht.' 
Na de verkiezingen ging de 
strijd door. SP en D66 werden 
direct uit de collegeonderhan
delingen gegooid. Vervolgens 
bleek dat het oude college 
negatieve informatie over 
Diftar had achtergehouden, 
wat een - afgewezen - motie 
van wantrouwen opleverde 
voor de nieuwe wethouder. Op 

Bij een stevige actie komt méér 
kijken dan een spandoek, een folder 
en een megafoon. Het gaat erom met 
álles rekening te houden en alert en 
creatief te reageren op nieuwe ont
wikkelingen. In Spanning een aantal 
leerzame voorbeelden uit de praktijk. 
Nu de langdurige en verbeten strijd 
rond de invoering van diftar in 
Zoetermeer. Een toelichting van Olga 
Bakers, afdelingsbestuurslid van de 
SP en voorzitter van het comité 
Schoon milieu oké, diftar weg ermee. 

een raadsvergadering boden 
200(!) mensen de protesthand
tekeningen aan de wethouder 
aan, die daarop de wijken 
introk om 'draagvlak te creë
ren'. Bakers: 'Vijf avonden 
belegde het college in vijf 
wijken. Elke keer 100 tot 200 
mensen in de zaal die boos 
waren. Wij waren steeds her
kenbaar aanwezig, maar heb
ben niet extra opgeroepen de 
bijeenkomsten bij te wonen. 
Het college is daar enorm 
geschrokken en besloot de 
invoering van diftar met twee 
jaar uit te stellen, in de hoop 
dat het in de tussentijd wel 
draagvlak kan verwerven. 
Wij hebben dat besluit meteen 
geclaimd als overwinning.' 
Hoe gaat het nu verder? Ba
kers: 'We hebben als comité 

een gesprek gehad waar de 
wethouder verschrikkelijk zijn 
best deed ons aan zijn kant te 
krijgen. Ik moet zeggen dat we 
best onder de indruk waren. 
Maar nadat we tot bezinning 
gekomen waren, hebben we de 
verzoeken van de wethouder 
ontkennend beantwoord: we 
gaan niet akkoord met een 
enquête nadat er proeven met 
diftar gehouden zijn: we blij
ven bij onze eis van een refe
rendum over het onderwerp. 
En verder blijven we alert en 
zoeken we naar mogelijkheden 
om de discussie levend te 
houden . Volgend jaar starten er 
proeven met diftar en krijgen 
mensen pro-forma-nota's. 
Voor ons is het zaak dan 
goed de vinger aan de pols 

te houden.' • 
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Concept-congresstuk van het partijbestuur ter voorbereiding van het llde congres van de Socialistische Partij op 
25 januari 2003 

Nieuwe 

• • griJpen 

Voortbouwen 

2003 
congres 

~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 

4 Span ni ng • 2 6 se pt e mb er 2 00 2 



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 

Spanning • 26 september 2002 11 



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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Part~raad kort 
De SP telt nu 32.134leden. Op basis daarvan wordt de 
verdeling van afgevaardigden naar regioconferenties en het 
partijcongres vastgesteld. 
De SP' ers in Roermond zijn 'afdeling in oprichting' gewor
den, terwijl Haarlemmermeer nog een stap verder is: de 
118.000 inwoners tellende gemeente in Noord-Holland heeft 
nu een officieel erkende afdeling. 
De Partijraad feliciteert het Comité Asbestslachtoffers met 
de nieuwe schaderegeling voor mesothelioomslachtoffers. 
Zijn krijgen voortaan in alle gevallen een voorschot van 
15.000 euro, vooruitlopend op een definitieve schade
regeling. 
De Partijraad betuigt solidariteit met Ayaan Hirsi Ali, de 
Somalische medewerkster van de Wiardi Beckrnannstichting 
die met de dood bedreigd is na kritische uitlatingen over de 
Islam. 
Afdelingen kunnen het fotoboek 'Hoe de SP de verkiezingen 
van 2002 won' bestellen voor een inkoopsprijs van € 4,90. 
Bijvoorbeeld om het boek cadeau te doen aan mensen die 
zich bijzonder onderscheiden hebben in de campagne. 
Er komen nieuwe actiedagen in het kader van de door de SP 
gestarte actie 'Pak de trein terug'. De campagne tegen de 
ABN AMRO-betrokkenheid bij clusterbommen wordt in 
oktober uitgebreid naar het hele land. Rond Irak is een 
landelijke petitie in voorbereiding van het Platform tegen 
de oorlog, waarin ook de SP meedraait. Nu al kan er 
gewerkt worden met SP-actiefolders met protestkaart 
voor minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken. 

Analyse actuele politieke situatie 
Kabinet voert andere normen-
en waardendiscussie dan SP 
Drie zaken vallen op in de Troonrede en de algemene beschou
wingen volgens Jan Marijnissen, zo vertelde hij de Partijraad : 
het doorbreken van het taboe op het buiten bezuinigingen houden 
van de minimuminkomens, het blijven hameren op het snel 
aflossen van de staatschuld en -daarmee samenhangend- het 
ontbreken van het noodzakelijke geld voor de publieke sector. 
De SP-bijdrage aan het debat was vooral gericht op die punten. 
Daarnaast is ingegaan op de gevolgen van 11 september 2001 en 
de dreigende oorlog tussen de VS en Irak, en op de discussie over 
waarden en normen. Het kabinet wijst daarbij vooral met een 
opgeheven vingertje naar de burgers en de maatschappelijke 
instellingen, terwijl de SP de nadruk legt op het moreelleider
schap van de politiek. 'Welke waarden en normen brengen het 
kabinet ertoe té korten op de minimuminkomens?' was onder 
andere een vraag van de SP-fractie aan Balkenende. 
Marijnissen had de indruk dat de SP-bijdrage in het Kamerdebat 
gewaardeerd werd door veel kiezers. Mede op basis van die con-

clusie deed hij voorstellen over de inzet van de SP in de komende 
tijd. 'We gaan het kabinet op de inhoud bestrijden. We plakken er 
geen etiketten op, maar gebruiken de kracht van goede argumen
ten . En duidelijk is, dat het beleid volop mogelijkheden biedt 
voor onze oppositie. Op het terrein van de zorg, waar de ideeën 
van Bomhoff botsen met de financiële kaders ; bij de sociale 
zekerheid, met de WAO-plannen, de kortingen op de ID-banen; 
in het onderwijs, bij Defensie, natuur en milieu, Buitenlandse 
Zaken, mobiliteit. ' 
Een uiterst belangrijk winstpunt in de begrotingsdebatten is dat 
een ruime Kamermeerderheid nu wel positief reageerde op een 
SP-motie waarin een parlementair onderzoek gevraagd werd naar 
het falen van het integratiebeleid. Twee keer eerder was een 
dergelijke motie ingediend. Toen werd hij verworpen, nu 
aangenomen. 
In de discussie die volgde met de partijraadsleden werd vooral de 
relatie tussen parlementair en buitenparlementair werk benadrukt. 
'De groei in kamerzetels betekent niet dat we daar nu ineens 
méér kunnen bereiken. Buitenparlementair werk op allerlei terrei
nen is onmisbaar.' Voor dat werk hoeven afdelingen overigens 
zeker niet te wachten op voorstellen van de Kamerfractie. De 
Kamerfractie kan beter werken naarmate afdelingen de strijd op 
allerlei fronten opvoeren. 
De bijdragen van Jan Marijnissen aan de algemene beschouwin
gen zijn te vinden op www.sp.nl 

Jaarrekening 2001 
goedgekeurd 
Na de externe accountant heeft ook de Partijraad- op voorstel van 
de financiële controlecommissie van de partij -de jaarrekening 
over 2001 goedgekeurd. Boekjaar 2001 is afgesloten met een te
kort van 363.700 gulden, dat ten laste gebracht is van de 
algemene reserve. Het tekort is een gevolg van verminderde 
inkomsten uitraads-en statengelden (door diverse, onder andere 
fiscale oorzaken) en van hogere uitgaven aan personeelslasten, 
campagne- en bureaukosten, die veel te maken hebben met de 
aanloop naar verkiezingsjaar 2002. Penningmeester Marga van 
Broekhoven gaf aan dat een tekort in hetjaar voorraads-en 
Kamerverkiezingen niet ongebruikelijk is maar dat we in de 
komende jaren moeten zorgen niet meer uit te geven dan we 
binnenkrijgen. De financiële buffers van de partij zijn door 
eerdere overschotten in andere jaren voldoende om een eenmalig 
tekort op te vangen maar dienen voor de rest in stand gehouden 
te worden. De controlecommissie sprak haar tevredenheid uit over 
de wijze waarop het partijbestuur met de partijfinanciën omge
sprongen was in 2001. Wel formuleerde de commissie 
twee aanbevelingen, die het Partijbestuur overnam: ga na hoe 
de steeds maar stijgende telefoonkosten in toom gehouden 
kunnen worden, en verwerf meer inzicht in de doelmatigheid 
van de besteding van de afdelingsfinanciën. 
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Regioconferenties 
In november vinden zes regioconferenties plaats, ter voorbereiding 
van het 1lde partijcongres op 25 januari 2003 en de verkiezingen 
van Provinciale Staten in maart 2003. Plaats en data van de 
regioconferenties zijn als volgt vastgesteld: 

Brabant: 2 november, Eindhoven, Aristo 
Gelderland, Overijssel: 3 november, Apeldoorn Orpheus 
Noord-Holland, Utrecht Flevoland: 9 november, Amsterdam, 
Aristo 
Zuid-Holland, Zeeland: 10 november, Delft, Delfstede 
Groningen, Friesland, Drenthe: 16 november, Leeuwarden, 
Romijn 
Limburg: 17 november, Heerlen, Leiehoes 

Groen licht voor deelname 
Statenverkiezingen in alle 
provincies 
Uit alle 12 provincies is een verzoek gekomen deel te mogen ne
men aan de Statenverkiezingen van maart 2003. De Partijraad 
besloot voor allemaal het licht in principe op groen te zetten, zodat 
overal verder gegaan kan worden met de voorbereidingen. De 
voorwaarde om daadwerkelijk deel te kunnen nemen, is dat er een 
kwalitatief goede lijst samengesteld wordt. De vraag of daaraan 
voldaan wordt, is ter beoordeling van het regio-overleg van afde
lingsvoorzitters, regiobestuursleden, raadsfractievoorzitters en 
Statenleden. Daarna wordt het besluit over de samenstelling van de 
lijst genomen op de regioconferentie in november a.s. Van de 
voortgang in de selectieprocedure zullen de commissies die daar
mee belast zijn schriftelijk verslag doen aan het Partijbestuur. 
Over de campagne is geconcludeerd dat die vooral een 'nationale 
afrekening' zal worden: de kiezer zal met zijn stem aangeven waar 
hij landelijk zijn sympathie legt. Voor de SP betekent dit dat we 
onze landelijke kopstukken volop zullen inzetten. Maar we moeten 
de komende maanden vooral ook ons lokaal activisme versterken, 
om mensen te laten merken dat de SP een echt andere partij is, die 
dicht bij de bevolking staat. Aangegeven werd dat campagnetijd 
ook een erg goede tijd is om nieuwe mensen en nieuwe afdelingen 
actief te maken. Ter voorbereiding van de campagne is er op 8 
oktober een landelijke bijeenkomst van alle provinciale campagne
leiders. 

Lijst Eerste Kamer wordt 
vastgesteld op congres 
De lijst voor de Eerste Kamer wordt op 25 januari vastgesteld door 
het congres. Daarna kunnen de kandidaten volop meedoen aan de 
Statencampagne. De uitslag van de provinciale verkiezingen be
paalt immers ook de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. 

Kandidaten voor een plaats op de lijst kunnen zich tot 1 decem
ber melden bij het Partijbestuur. Een voorstel voor de lijst wordt 
vervolgens begin januari meegestuurd met de andere congres
stukken. 

Congresdiscussie: hoe gaan 
we de nieuwe kansen grijpen? 
Deze Spanning bevat de volledige tekst van het stuk Nieuwe 
kansen grijpen, dat de basis vormt voor de discussies in de aan
loop naar het elfde congres. Op de Partijraad vatte partijsecretaris 
Tiny Kox de boodschap ervan kort samen met 'landelijk vooral 
doorgaan met onze winnende formule, het aansprekend verbinden 
van binnen- en buitenparlementair werk, en lokaal alles op alles 
te zetten om het activisme te ontwikkelen en te versterken.' De 
partijsecretaris riep afdelingen op te proberen om al in december 
voorstellen te doen over nieuwe afdelingen in hun omgeving, 
zodat die volwaardig kunnen meedoen aan het partijcongres en de 
komende provinciale verkiezingen. 
Benadrukt werd dat de afdelingen er alles aan moeten doen om 
hun leden bij de discussie te betrekken. Duizenden nieuwe leden 
geven er blijk van erg geïnteresseerd te zijn. In ieder geval moeten 
er ledenbijeenkomsten georganiseerd worden in oktober, waarvan 
de afdelingsvoorzitters vóór 1 november schriftelijk verslag doen. 
Afdelingen die iemand van het Partijbestuur of de eongrescommis
sie op hun vergadering willen hebben voor een toelichting, kunnen 
dat doorgeven aan het landelijke partijsecretariaat 
Een kernpunt in de discussie zal volgens Kox de positie van de 
regio's worden. 'De schakel tussen landelijk en lokaal is van vitaal 
belang voor onze partij, en is tevens een heellastig punt. Wat we 
nu voorstellen, is dat we de goede elementen van de oude districten 
combineren met het goede van de regio's zoals die nu twee jaar 
draaien. ' Voor goed draaiende regio's zijn capabele regiobestuur
ders een voorwaarde. Kox: 'Voor de zes regio's waarin we het land 
verdeeld hebben zoeken we 26 mensen die zich heel erg willen 
inzetten voor de begeleiding van het lokaal activisme. Ze worden 
gekozen op de regioconferenties van november, maar doen er 
verstandig aan aandachtig te lezen wat er van hen verwacht wordt 
op basis van de congresvoorstellen.' De procedure voor het verkie
zen van regiobestuurders is opgenomen in de vorige Spanning. 
Naast de 26 partijbestuurders die op de regioconferenties gekozen 
worden, kiest het Congres acht algemene leden van het partijbe
stuur, onder wie de partijvoorzitter, de partijsecretaris, de landelijk 
penningmeester en de afdelingensecretaris. Kandidaten daarvoor 
kunnen zich bij het partijbestuur melden tot 10 oktober. Het stellen 
van tegenkandidaten die niet door het zittende bestuur beoordeeld 
willen worden, is mogelijk tot 1 december. 
De Partijraad ging akkoord met de voorgestelde voorbereiding van 
het 11de congres. 
Het congresstukis-met een mogelijkheid online te reageren -
ook te vinden op www.sp.nl • 
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Werkgroep 
Sociale 
Globalisering 
opgericht 
Kamerlid Harry van Bommel 
heeft onlangs het startsein 
gegeven voor de oprichting 
van een Werkgroep Sociale 
Globalisering. De werkgroep 
gaat onderzoeken hoe het 
proces van globalisering om
gebogen kan worden, zodat het 
ten dienste kan komen te staan 
van de mensen, en niet langer 
van de bedrijven. Thema's die 
daarbij aan de orde zullen 

komen, zijn onder andere 
sociale rechten, milieu, econo
mie en veiligheid. De bedoe
ling is, dat de werkgroep zich 
niet alleen bezighoudt met 
onderzoek, maar dat koppelt 
aan actie in binnen- en buiten
land. Is je belangstelling 
gewekt? Neem dan recht
streeks contact op met Harry 
via hvbommel@ sp.nl of pak 
de telefoon: 070-3182805. 

Stem voor, stem SP 
Hoe de SP de verkiezingen van 2002 won 
In dit 96 pagina's tellende 
fotoboek geeft fotograaf Gerard 
Scargo een levendig fotoverslag 
van de meest dramatische 
verkiezingscampagne ooit Stem 
vóór. Stem SP is met meer dan 
1 00 foto's, een voorwoord van 
Jan Marijnissen en een terugblik 
van campagneleider Tiny Kox, 
een waardevol tijddocument 
geworden, zeker voor mensen 
die zich interesseren voor de 
snelle politieke ontwikkelingen 
in het voorheen zo rustige 
Nederland. 

Speciale ledenaanbieding: 
normale prijs in de boekhandel 
€ 9,90; nu speciaal voor 
SP-leden voor maar € 7,90 

U kunt het bedrag overmaken op Giro 369 611 ten name van SP bestellingen te 
Rotterdam o.v.v. lidnummer en (aantal exemplaren) fotoboek 2002 

www.zweeftreinnee.nl A 

Geen cent voor de 
zweeftrein! 
Met het comité Geen cent voor ook nog kwalijke gevolgen mensen druk kunnen zetten, Uit berekeningeh van het 
de zweeftrein starten de afdelin- heeft voor landschap en milieu. komt er van de plannen niets RIVM blijkt dat die per reizi-
gen in de Flevopolder, Friesland Het geld kan volgens hen terecht.' Is het zweeftreinidee gerskilometer drie keer zoveel 
en Groningen binnenkort een 'duizend keer beter' besteed tegen die tijd nog niet afgebla- energie verbruikt als een inter-
stevige gezamenlijke campagne worden aan het oplossen van zen, dan staat voor volgend citytrein, en bijna net zoveel 
tegen de mogelijke aanleg van grote knelpunten. En dus wordt voorjaar een grote protest-fietst- als een auto. Om zo'n fietst-
een magneetzweefbaan tussen met kranten, een website, hand- toertocht op het programma, om oertocht te organiseren, hebben 
Schiphol en Groningen. Voor tekeningen onder een petitie, de aandacht te vestigen op de we mensen nodig die juist 
die zweeftrein hebben de bestu- manifestaties en debatten de energie die het kost om van daarmee ervaring 
ren van de provincies en ge- bevolking gemobiliseerd. 'De Schiphol naar Groningen te hebben. Die roep ik dan ook 
meenten langs het tracé inmid- vooruitzichten om de actie te gaan. 'We willen met een grote nadrukkelijk op mij te bellen: 
deis honderden miljoenen euro's winnen zijn uitstekend', legt groep fietsers de zweeftreinroute (055) 534 45 50 of 
aan bijdrage in de aanlegkosten Kamerlid Arda Gerkens in de volgen', legt actiecoördinator (06) 22 93 29 37 
toegezegd. Volgens de SP' ers in krant uit. 'We hebben de argu- Harry Voss uit. 'En daarbij ofte mailen : hvoss@sp.nl 
de regio is het 'waanzin' om al menten, en in Den Haag is het duidelijk maken dat het ons veel Meer informatie over de actie 
dat geld in een 'loepzuiver draagvlak helemaal niet zo energie kost, maar dat dit bij de is te vinden op 
prestigeproject' te steken, dat stevig. Als we samen met de zweeftrein nog veel erger is. www.zweeftreinnee.nl 

16 Spanning • 26 september 2002 



• 

Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden 
Verschijnt 12 keer per jaar, vierde jaargang nummer 10, 24 oktober 2002 

DOC 'VlcNTATIECENTRUM 
EDERLANDSE POLITIEKE 

Is de Golfoorlog van Bush-jr 
nog te voorkomen? 



Tiny Kox 
'>' 

.~ · 

\ Razendsnel 

Soms gaan dingen razendsnel. Zoals nu. 
Na de val van het paarse kabinet dit 
voorjaar, is in het najaar ook Pimpelpaars 
onderuit gegaan. Beter gezegd: het 

2 

heeft zichzelf onderuit gehaald. Als SP 
hebben we daaraan niets hoeven te 
doen. Wat we wél moeten doen is zor
gen dat nu de ongekend grote sympathie 
voor onze partij op 22 januari omgezet 
wordt in een ongekend groot aantal 
echte stemmen op ons. Dan kan er echt 
wat veranderen in de Nederlandse poli
tiek! 

Soms moeten we bewijzen dat we de 
partij met de grootste slagkracht en de 
beste leden zijn. Zoals nu. In heel weinig 
tijd moeten we heel veel op de rails zet
ten om een geweldig verkiezingsresul
taat te halen. Daarbij speel jij, net als 
onze andere actieve leden, een hoofdrol. 
Naast onze politieke aanpak zal onze 
praktische daadkracht de doorslag gaan 
geven in deze campagne. Daarvan ben ik 
overtuigd. Als wij onze leden de straat op 
en de buurt in krijgen, bewijzen we dat 
we daadwerkelijk dicht bij de mensen 
staan. Natuurlijk is de televisie een mach
tig medium. Maar het directe contact is 
nog veel machtiger. In onze recente 
enquêtes geven vooral ook onze nieuwe 
leden aan dat ze heel graag een handje 
meehelpen. Dat zal dit keer zeker het 
geval zijn. ledereen voelt dat er wat in de 
lucht zit. Tussen wens en daad zit jij: onze 
actieve kaders moeten onze leden in de 
gelegenheid stellen om echt de handen 
uit de mouwen te steken. 

Eerder dit jaar konden we onze campag
ne niet afmaken. Nu is het moment daar 
om dat wél te doen. Volgens mij zijn we 
er allemaal klaar voor. Aan de slag dus 
maar- op naar een historische uitslag op 
22 januari 2003. Ik wens je heel veel 
sterkte, creativiteit en doorzettingsver
mogen. En heb je vragen? Bel gerust met 
ons campagneteam op het hoofdkantoor. 
We helpen graag. 

Tiny Kox 
Algemeen secretaris 

Kamerleden en andere SP' ers schrijven regelmatig interes

sante opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft 

in elke uitgave een overzicht van de recente opinies. 

De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http://www.sp.nl/ 

tegenst/theorie/opinies). Je kunt ze ook telefonisch bestellen 

bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. Noem 

dan wel het codenummer van het artikel dat je wilt hebben. 

Regioconferenties 
2 november Eindhoven 

3 november Apeldoorn 

9 november Amsterdam 

10 november Delft 

16 november Leeuwarden 

17 november Heerlen 

Verkiezingscongres 
23 november Rotterdam 

Partijraad 
21 december Amersfoort 

Kamerverkiezingen 
22 januari, hele land 

Spanning 
Spanning verschijnt 12 keer per jaar en is bestemd 
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SP-administratie, Vijverhofstraat 65, 

3032 SC Rotterdam. 
Fax (01 0) 243 55 66, e-mail: administratie@sp.nl 
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telefoon (010) 243 55 31 

fax (01 0) 243 55 65, e-mail: spanning@sp.nl 
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Meer redenen tégen aanval op Irak dan vóór 
Harry van Bommel in verschillende GPD 
dagbladen van 21 september 
Zie pagina 14 en 15. 

De Wetgever moet wijzer zijn 
Jan de Wit in het Algemeen Dagblad van 
26 september 
Zie pagina 5 

Big Brother kijkt en luistert mee 
Harry van Bommel, Jan de Wit enErik Meijer in 
De Volkskrant van 1 oktober 
De druk vanuit de VS en de gewilligheid waarmee 
de Nederlandse en andere regeringen daarop 
reageren, laat zien dat de schending van privacy van 
burgers wordt opgevat als bijkomende schade in de 
strijd tegen het terrorisme. De SP-parlementariërs 
verzetten zich tegen het overnemen van de Ameri
kaanse opsporingsnormen, en ze delen bezwaren 
van 35 topjuristen tegen de ongekende verruiming 
van de opsporingsbevoegdheden van 
politie en justitie. 

Help de asbest de Twentse bodem uit 
Krista van Velzen en Vincent Mulder in Tubantia 
van 5 oktober 
Ondanks het asbestverbod van 1993 en het verbod 
van 2000 om asbestwegen te bezitten, is 1\vente nog 
vergeven van bodemasbest De oplossing is, dat het 
Rijk een landelijke inventarisatie maakt, en toeziet 
op volledige sanering. De kosten moeten groten
deels verhaald worden op de asbestver
werkende fabrieken van destijds. 

Macht verzekeraars beperken! 
Nico Schouten Het Financieele Dagblad van 
9 oktober 
Het recent verschenen regeringsrapport 'Kosten 
noch moeite' benoemd terecht een aantal manco's in 
de huidige verzekeringsmarkt. De aanbevelingen 
zijn echter erg mager. En over inperking van de 
macht van de kleine groep bedrijven die miljarden
verzekeringsmarkt domineert, wordt tot teleurstel
ling van Nico Schouten al helemaal niet 
geschreven. 



• 

SP motor achter breed Haarlems 
WIW- en 1/D-front 
\Vat doe e met de afbraak-
plan e voor de gesubsidieerde 
arbeid, vroeg de afdeling Haar
lem zich af. Eerst maar eens 
overleggen met instellingen die 
de WIW'ers en liD' ers begelei
den of op grote schaal in dienst 
hebben. En vervolgens kwam 
het balletje aan het rollen. 
Actiecomité 'Stop de banen
moord' werd opgericht, waarin 
naast de SP ook andere partijen 
en organisaties deelnemen. 
Vervolgens ontstond het plan 
voor een hoorzitting in het 
gemeentehuis, waar iedere 
betrokken zijn zegje kan doen 
over de gevolgen van de bezui
nigingen op de gesubsidieerde 
arbeid. 'Alle partijen beloofden 
mee te werken, zelfs het CDA 
dat eerst nog aarzelde', vertelt 
SP-raadslid Pieter Eibers. 'Een 
nieuwe kwestie was vervolgens 
de vraag wie als organisator 
van de hoorzitting vermeld 
zou worden. Eerst zou dat de 
SP zijn, maar daar kwamen 
anderen op terug. Wij hebben 
er toen mee ingestemd dat de 

gehele raad voor de organisatie 
zou tekenen, mits er steeds bij 
gezegd wordt dat de SP het 
initiatief heeft genomen.' 
En dus stuurt het college van 
B en W nu honderden uitnodi
gingen rond die de rol van de 
SP duidelijk vermelden. ' 

Een groot probleem pakken 
we zo op een zinvolle manier 
aan, waarbij we de verbreding 
zoeken en vinden, die ook in 
Nieuwe kansen grijpen gepropa
geerd wordt. En toch is voor 
iedere betrokkene duidelijk dat 
wij een prominente rol spelen.' 

Als vervolg op de hoorzitting 
werkt de raadsfractie aan een 
voorstel om gemeentelijk geld uit 
te trekken, zodat de formatie aan 
gesubsidieerde banen in ieder 
geval komend jaar intact kan 
blijven. Info : Pieter Eibers: 
(023) 53 32 186 . 

Notitie als vuist tegen 
problemen dak- en thuislozen 

e onder dak' heet de 

t llen voor een adequaat 
gemeentelijk antwoord op de 
groeiende dak- en thuislozen
problematiek. Margriet Twis
terling: 'De problematiek 
wordt steeds meer voelbaar in 
de stad. De overlast neemt 
toe, er ligt bloed en poep bij 
de huizen in bepaalde wijken, 
er slingeren spuiten rond. Er 
is duidelijk meer aan de hand 
dan alleen het gebrek aan 

opvang: er is een gebrek aan 
visie en regie. Daar komt nog 
eens bij dat de besluitvorming 
zó ontzettend traag is. We 
hebben toen een aantal serieu
ze gesprekken gevoerd met 
organisaties als het CAD en 
het Leger des Heils. Ook 
legden we hen het daklozen
plan van Agnes Kant voor, 
waar ze erg positief op rea
geerden. Wij stelden onszelf 
vervolgens de vraag: 'Wat is 
er nu precies mis met de dak-

en thuislozenzorg in onze stad?' 
Het resultaat is de notitie, die 
een aantal heldere aanbevelin
gen bevat. Twisterling: 'De 
gesprekken met organisaties en 
daklozen hebben heel wat tijd 
gekost. Maar het is wél heel 
interessant en zinnig om te 
doen. Het is een prima methode 
om contacten te leggen, oplos
singen te bieden en de 
discussie aan te zwengelen.' 
Info: Margriet Twisterling 
(038) 42 10 309 • 

Een geslaagd feestje in Hengelo 
e ~oppelden het 30-jarig 

be n an de afdeling aan 
het in chrijven van ons 400-ste 
lid en het 12,5 jarig raadsjubi
leum van Jean Rouwet aan 
elkaar,' legt Hengelo's af
delingsvoorzitter Vincent 
Mulder uit, 'en vonden dat 
reden voor een feest voor onze 

leden.' Zo'n 180 mensen kwa
men af op de muziek, het to
neelstuk en de kunstexpositie. 
Door de val van het kabinet 
was er op het laatste moment 
ook wat politiek in het pro
gramma opgenomen: Kamerlid 
Piet de Ruiter nam dat voor 
zijn rekening. 

Voor de kosten zijn we bij de 
leden langs geweest: bij het 
overhandigen van de uitnodi
ging vroegen we om een 
bijdrage. Uiteindelijk hebben 
we daarmee de kosten aardig 
kunnen dekken.' Zeer ge
waardeerd werd ook het 
boekje 'Dertig jaar SP in 
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Hengelo' dat iedere gast 
kreeg. 'Daarin hebben we een 
selectie gemaakt van kranten
artikelen over de SP, met 
weinig commentaar. Voor veel 
mensen was het een feest 
van herkenning.' 
Info: Vincent Mulder, 
(074) 242 19 97 . 
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Raadszetel en internet 
versterken strijd tegen 
'plan Gordijn' in Weert 

meer dan drie jaar 
, dat projectontwikke
dijn in Weert het vage 

plannetje opwierp, om een 
multifunctioneel sportcentrum 
neer te zetten op het terrein van 
sportpark St. Theunis. Enkele 
bestanddelen: een sauna- en 
beautycentrum, een gezond
heidscentrum, squash- en 
tennisbanen, een sporthotel en 
een topsporthaL Voor de volks
tuintjes, de scouting en de 
tennisclub zou geen plaats 
meer zijn en het Bisschoppelijk 
College zou van naar unieke 
locatie moeten verkassen, om
dat de projectontwikkelaar een 
woonzorgcomplex voor welge
stelde ouderen voor ogen had. 
Ook zouden de unieke flora en 
fauna in gevaar komen. Dat de 
verenigingen en omwonenden 
bij het plan geen goed gevoel 
hadden, spreekt voor zich. Paul 
Lempens van de Weertse SP 
had het evenmin. 'De plannen 
waren nog heel vaag en ondui
delijk,' vertelt Lempens. 'Toch 
ben ik een rondje gaan bellen 
met de verenigingen en om
wonenden. Ik heb gewoon 
gevraagd: wat vinden jullie 
ervan? Ondanks de onduide
lijkheid, bleek bijna iedereen 
hoe dan ook voor behoud 
van het gebied St. Theunis, 
inclusief de school. Ik nam 
vervolgens het initiatief voor 
de oprichting van het gezamen-

4 

Bij een stevige actie komt méér kijken dan een spandoek, 

een folder en een megafoon. Het gaat erom met 'alles 
rekening te houden en alert en creatief te reageren op 
nieuwe ontwikkelingen. In Spanning een aantal leerzame 

voorbeelden uit de praktijk. Ditmaal de strijd van de 
Weertse SP tegen het megalomane 'plan-Gordijn'. Hoe een 
éénmansfractie in de raad samen met de bevolking en het 
internet langzaam maar zeker het tij weet te keren. 

lijke Platform Sint Theunis.' 
Het platform, dat inmiddels is 
uitgebreid met een aantal 
groene verenigingen, voerde 
verschillende acties, met als 
inzet duidelijkheid van de 
gemeente. Zo leverde een 
handtekeningenactie duizenden 
steunbetuigingen op. 
Schot in de zaak kwam er, toen 
de Weertse SP in maart van 
dit jaar met een zetel in de 
gemeenteraad kwam. Lempens: 
' Ik heb het thema gewoon op 
de agenda gezet: St. Theunis 
ging van buiten de raad naar 
binnen dus.' Begin september 
ontstond er de nodige ophef, 
toen de SP vertrouwelijke stuk
ken over plan Gordijn openbaar 
maakte op haar website. 'Ik 
vond dat de burger recht heeft 
op die gegevens. Bovendien is 
' vertrouwelijk' iets heel anders 
dan 'geheimhouding'. 
Ik heb advies gevraagd aan 

René Roovers van de Brabant
se Statenfractie en besloot 
vervolgens om de stukken 
openbaar te maken. De geves
tigde politiek was er natuurlijk 
niet echt blij mee, maar de actie 
heeft wél tot gevolg gehad dat 
de betreffende wethouder niet 
lang daarna opening van zaken 
gaf op een informatiebijeen
komst voor betrokkenen. En nu 
is de gemeenteraad aan zet. 
Op 14 november beslist de 
raad over het plan. En wel op 
ónze punten. De PvdA is in
middels al 'om' .Volgens Paul 
Lempens heeft het internet een 
grote rol gespeeld in de strijd. 
'Bijna alle contacten verliepen 
via e-mail. Dat werkt snel 
en doeltreffend. Ook zetten 
we een aparte website 
op: www.behoudsinttheunis.nl. 
Dat heeft twee grote voordelen. 
Ten eerste kun je mensen dan 
gemakkelijk ergens naar 
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verwijzen, als ze bijvoorbeeld 
meer willen weten. Ten tweede 
haal je dan het anders onver
mijdelijk SP-etiket weg, wat 
voor sommigen nog steeds een 
obstakel vormt.' Verder hield 
de Weertse SP de SP-Kamer
fractie steeds goed op de hoog
te, waardoor Harry van Bom
mel de kwestie in Den Haag 
kon aankaarten. Ook de regio
nale pers volgt de ontwikkelin
gen op de voet. Momenteel 
verspreidt de SP Weert een 
kleurige afdelingskrant waarin 
de verwikkelingen rond 
St. Theunis het hoofdverhaal 
vormen. Lempens: 'De krant is 
bedoeld om verantwoording af 
te leggen over wat we doen als 
afdeling, en natuurlijk om de 
opgebouwde sympathie te 
oogsten in de vorm van nieuwe 
leden. Vanzelfsprekend krijgt 
de inzet rond plan Gordijn daar 
een prominente plaats in.' • 
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Als onderdeel van de oorlog tegen het 
terrorisme oefenen de VS in 

toenemende mate druk uit op de rest 
van de wereld om hun methoden en 

denkwijzen over te nemen. In een 
opinieartikel in De Volkskrant geven 

Harry van Bommel, Jan de Wit en Erik 
Meijer tegengas aan deze 'aanval op 

onze rechtsstaat'. 

~der and steunt Amerika in de 
trij~ tegen terrorisme en heeft 

daarvoor de inlichtingendienst 
versterkt, de beveiliging doen 
toenemen, rampenplannen ge
oefend en surveillance van risi
cogroepen verhoogd. Een aantal 
van deze maatregelen is zeer 
nuttig en verstandig, zoals het 
aanscherpen van controles op 
vliegvelden en het zorgen voor 
een goede bereikbaarheid van 
crisisdiensten in het geval van 
aanslagen. Een belangrijk 
onderdeel van de strijd tegen 
terrorisme is echter gericht op 
het zoeken naar potentiële ver
dachten van terroristische acti
viteiten en daar gaat het Iills. Dit 
brengt narnelijk met zich mee 
dat grote groepen burgers bij 
voorbaat tot verdachte worden 
verklaard van terroristische 
misdrijven. Hierin wordt de 
rechtvaardiging gezocht om 
telefoongegevens, internet
gebruik en e-mailverkeer van 
alle Europeanen op te slaan in 
een databank. 
De Raad van Ministers van de 
EU werkt momenteel aan een 
voorstel om alle telefoonmaat
schappijen en internetproviders 
te verplichten dataverkeer van 
gebruikers voor lange tijd op te 
slaan. Politie, Justitie en de 
inlichtingendiensten kunnen er 

dan voor opsporingsdoeleinden 
gebruik van maken. In de dis
cussie over dit soort voorstellen 
wordt vaak gezegd dat zij die 
niets te verbergen hebben, zich 
geen zorgen hoeven te maken. 
Maar in werkelijkheid is dit een 
terugkeer naar de periode van 
voor het briefgeheim van 1848, 
een van de Nederlandse grond
rechten, dat stelt dat het geheim 
dat aan de post of andere open
bare instelling van vervoer 
wordt toevertrouwd, onschend
baar is. Als uitzondering hierop 
geldt een rechterlijk bevel, 
gevallen die in de wet staan om
schreven en de staat van beleg. 
Een duidelijker voorbeeld van 
het kind dat met het badwater 
wordt weggegooid is op dit ter
rein nauwelijks denkbaar. Het 
doet ons denken aan George 
Orwell 's meesterwerk ' 1984'; 
big brother is watching you. De 
Amerikaanse onderiillnister van 
Justitie Chertoff ziet dat duide
lijk anders. Naar zijn overtui
ging moet 'het evenwicht tussen 
bescheriillng van privacy en 
veiligheid nader overwogen 
worden.' Een tegengeluid van 
Europese Iillnisters van Justitie 
is tot op heden uitgebleven. 
Sterker nog, Justitieiillnister 
Donner (CDA) wil ons straf
rechtstelsel doorlichten om te 
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Nederlandse 
rechtsstaat moet 
beschermd worden 
tegen druk VS 
bezien waar nog scherper kan 
worden gereageerd op mogelij
ke bedreigingen. 

Ook op andere gebieden probe
ren de VS begrip te kweken 
voor het eigen rechtssysteem en 
de Amerikaanse strafmaat. Zo 
blijkt uit een recente brief aan 
de Europese ministers van Justi
tie dat volgens de VS somrrUge 
landen 'Iillsschien enige beden
kingen hebben bij de doodstraf' 
maar niet dat Europa dit catego
riaal afwijst. Met de VS wordt 
door de ministers als 'gelijke 
partner' gesproken om het 
Europese beleid vast te stellen, 
als waren de VS een lidstaat van 
de EU. Op verzoek van de VS 
worden hier mensen als terrorist 
behandeld, zonder dat er sprake 
is van een aanklacht, laat staan 
van enig bewijs. Een schrijnend 
voorbeeld hiervan is de crimi
nalisering van de politiek vluch
teling prof. Sison, leider van de 
Filippijnse Communistische 
Partij, die door de Raad van Sta
te en de UNHCR wordt erkend 
maar desondanks zijn giroreke
ning ziet geblokkeerd en het 
woonrecht en de uitkering is 
ontnomen. Ons voorland is in 
deze zin de VS zelf, waar er op 
zijn zachtst gezegd onzorgvul
dig wordt omgegaan met de 
rechten van de eigen burger. 
Daar zitten verdachten zonder 
in staat van beschuldiging te 
zijn gesteld of zonder een advo
caat te mogen zien, al maanden 
opgesloten. Medewerkers van 

Amerikaanse inlichtingendien
sten gebruiken methodes waar
van wij hier via de commissie 
Van Traa hebben geconstateerd 
dat ze tot machtsmisbruik van 
de politie leiden en een onzorg
vuldige bewijsvoering opleve
ren. Die technieken 'zijn door 
Amerikaanse rechtbanken geac
cepteerd' zegt Chertoff, en 
voegt daar aan toe dat 'we 
landen aanmoedigen naar onze 
ervaringen te kijken.' In werke
lijkheid worden deze technieken 
in Nederland al door DEA-agen
ten uit de VS toegepast. Zo zijn 
in de strijd tegen grensover
schrijdende drugshandel voor
beelden te vinden van infiltratie 
en uitlokking. De druk die de 
VS op Europa uitoefenen, is bij 
weinig Nederlanders bekend, 
niet in de laatste plaats omdat 
het allemaal in het geheim ge
beurt, bijvoorbeeld via informe
le bijeenkomsten van Europese 
ministers van Justitie. 

Elke toestemming van de be
voegde autoriteiten om dataver
keer te bewaren moet noodzake
lijk, proportioneel en tijdelijk 
zijn. Een algemene bewaar
plicht zoals nu wordt voorge
steld, is onaanvaardbaar. De 
35 topjunsten die onlangs 
publiekelijk bezwaar maakten 
tegen de ongekende verruiming 
van de opsporingsbevoegdhe
den van politie en justitie ver
dienen alle steun. De aanval op 
onze rechtsstaat moet dringend 
een halt worden toegeroepen. • 
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Discussie ove1 n 

'Overheid moet beseffen dat 
fungeert als moreel baken' 

ilk stoor me al heel lang aan 
degenen die ons wijs maken dat 
waarden en normen ouderwets 
zouden zijn. Slogans als 'Lek
ker jezelf zijn', 'Alles moet 
kunnen' en 'Dat maak ik zelf 
wel uit' komen mij allang de 
keel uit. Laat ik dit wat filoso
fisch beargumenteren. De ex
treem liberale ideeën, die van 
de mens zonder geschiedenis en 
zonder toekomst, de mens van 
het hier en nu, de mens die het 
allemaal zelf en alleen wel kan, 
de mens die slechts zijn vrij
heden kent en niet zijn verant
woordelijkheden, de mens die 
zijn eigen belang centraal stelt 
en die geen oog heeft voor het 
algemeen belang, die ideeën 
hebben lang grote invloed ge
had op het overheidsbeleid van 
Nederland. Minder overheid, 
meer markt, privatisering en 
marktwerking, schaalvergro
ting en efficiency, tweedeling 
en verwaarlozing van de publie
ke sector, minimalisering van 
de taak en de functie van de 
overheid: het zijn allemaal 
voorbeelden van de vertaling 
van het liberale mensbeeld in 
politieke termen. Het is goed 
dat steeds meer mensen daarvan 
terugkomen en er zich tegen 
keren. 

Overheid heeft alles te 
maken met waarden en 

normen 
In de discussie tot nu toe bestaat 
echter wél veel oog voor de 
verharding in de samenleving 
en de normvervaging in de pu
blieke ruimte, maar weinig oog 
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Premier Balkenende heeft een 
Kamerdebat toegezegd over waarden, 
normen, burgers en overheid. Jan 
Marijnissen verheugt zich er op. Al is het 
de vraag, wat er nog van komt nu het 
kabinet ter ziele is. 
In Spanning alvast een voorschot 
samengesteld uit de teksten van 
Marijnissen bij de Algemene 
Beschouwingen na Prinsjesdag, en uit zijn 
reacties op de hoogst interessante nor
men- en waardendiscussie op www.sp.nl 

voor de rol van de overheid en 
haar verantwoordelijkheid. Zo
wel de premier als de andere be
windslieden die zich erover 
hebben uitgesproken, minimali
seren in de bekende liberale 
traditie de rol van de overheid. 
Ten onrechte. Alleen al door 
haar beleid en haar wetten heeft 
de overheid met normen en 
waarden te maken. Misschien 
niet altijd expliciet, maar impli
ciet toch zeker. Terecht wordt 
de overheid door veel mensen 
dan ook als een baken be
schouwd. Schuift het baken 
naar rechts of links, het zal hoe 
dan ook gevolgen hebben voor 
de samenleving en de betekenis 
die waarden en normen voor de 
mensen hebben. Deze invloed 
van het overheidsbeleid op het 
denken van mensen, dit ver
band tussen de publieke moraal 
en de wijze waarop mensen hun 
individuele waarden en normen 
inhoud geven, wordt door dit 

kabinet tot nu toe ontkend. 
In lijn met Lubbers en Kok wekt 
ook premier Balieenende de 
indruk dat de overheid op de 
eerste plaats volgend moet zijn. 
Juist door deze machteloze, 
ietwat fatalistische benadering 
zijn wij in een vicieuze cirkel 
beland. Als de overheid haar 
autoriteit alleen maar ontleent 
aan de formele democratie en de 
politiek zich niet tot doel stelt om 
haar autoriteit ook een morele 
basis te geven, is elke poging 
om de samenleving in de goede 
richting te sturen bij voorbaat 
gedoemd te mislukken. 
De liberale samenleving maakt 
het gezegde 'homo homini 
lupus', de mens is de mens een 
wolf, tot waarheid. Een overheid 
die daaraan meewerkt, in plaats 
van weerwerk te bieden, moet 
later niet klagen over het gebrek 
aan burgerzin, stijgende norm
loosheid en toename van de 
criminaliteit. Wie een paard in 
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draf immers de sporen geeft, 
moet niet raar staan te kijken als 
het gaat galopperen! De beteke
nis van de publieke moraal 
willen terugbrengen tot alleen 
het geïndividualiseerde burger
mansfatsoen, wat nu naar mijn 
idee te veel gebeurt, is een mis
kenning van de betekenis van de 
ethiek voor de samenleving als 
geheel, en de politiek en de 
politici in het bijzonder. Een 
asociale politiek leidt onherroe
pelijk tot meer mensen in de sa
menleving die hun eigen belang 
centraal gaan stellen. Immers, 
als zelfs de regering solidariteit 
niet meer nodig acht, wat denkt 
u dan dat de reactie van de 
individuele burger zal zijn? 
Vriendjespolitiek, partijpolitie
ke benoemingen, omkopingen, 
-we hebben nu de parlementai
re enquête- als dat op het hoog
ste niveau kan , waarom zou de 
burger zich dan onderwerpen 
aan normen en waarden? De 
sorrydemocratie, waarom zou
den mensen dan nog hun eigen 
verantwoordelijkheid serieus 
nemen? Na negen uur excellen
tie zijn, twee jaar aanspraak 
kunnen maken op een excellent 
wachtgeld! Politici die in het al
gemeen beter voor zichzelf zor
gen dan voor de armen. De top 
van het bedrijfsleven, die zich 
kenmerkt door patserigheid en 
ten prooi is gevallen aan de 
graaicultuur. Dit kabinet ver
wacht dan dat de burgers zich 
netjes gedragen en matigheid 
betrachten. Ik noem dat maar 
gewoon zoals ik het vind: 
huichelachtig. 



I 
ormen en waarden 

Welke waarden brengt 
het kabinet ertoe mensen 
met een uitkering in de 

min te zetten? 
Waarden en normen komen 
voort uit de strijd van de mens 
voor een beter bestaan. Zij 
hebben een geschiedenis. Wij 
hebben ze geërfd van onze 
voorouders. We hebben ze 
geformuleerd, getest, aangepast 
en verder ontwikkeld, ze beho
ren tot ons collectief bewust
zijn. Zij vormen een essentieel 
onderdeel van de brug over het 
ravijn van de barbarij. De ge
schiedenis heeft ons geleerd dat 
die brug nogal wankel is. Aan 
de politiek en de samenleving is 
het om de waarden en normen 
steeds te actualiseren en te 
handhaven en zo de brug van de 
beschaving te onderhouden. Zo 
bevorderen wij houvast en ver
trouwen , voorkomen wij angst, 
vervreemding en verbittering 
en beschikken we over een pro
baat middel tegen doorgeslagen 
egoïsme, fanatisme en geweld. 
Sprekend over waarden: welke 
waarden brengt het kabinet 
ertoe, de inkomensverschillen 
te vergroten en zelfs mensen 
met een uitkering op de min te 
zetten? Welke waarden brengen 
het kabinet ertoe, het openbaar 
vervoer verder te verwaarlozen 
en aan de grillen van de markt 
over te laten? Welke waarden 
brengen het kabinet ertoe, 
immigranten de schuld te geven 
van de mislukte integratie? 
Welke waarden brengen het ka
binet ertoe, de publieke sector 

af te knijpen, maar wel zeven 
miljard euro te besteden aan 
gevechtsvliegtuigen, waarvoor 
geen vijand te vinden is? Welke 
waarden brengen het kabinet 
ertoe, toe te geven aan de waan 
van de dag en te marchanderen 
met de grondrechten van ver
dachten en daarmee te morrelen 
aan de fundamenten van ons 
strafrecht? 

Aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid 

moet - maar van gekozen 
bestuurders mag je 
een voortrekkersrol 

verwachten 
Het kabinet zegt waarden en 
normen niet topdown te willen 
benaderen, maar het volk aan 
het woord te willen laten, omdat 
het echt wel weet wat waarden 
zijn . Daar ben ik het mee eens, 
maar als dit tegelijkertijd het 
alibi wordt om niet te explicite
ren wáár het in het kabinetsbe-

leid om de waarden gaat, wordt 
het allemaal wel wat goedkoop. 
Naar mijn mening moeten de 
woorden van het kabinet over 
waarden en normen méér zijn 
dan een appèl aan de burger dat 
hij zich netjes moet gedragen en 
moet opstaan in de tram. Het 
kabinet zou impliciet en expli
ciet moeten etaleren hoe zijn 
waarden worden omgezet in 
beleid. Het kabinet moet aan de 
bevolking uitleggen: dit doen 
wij nu en wel om deze reden. 
Op die manier krijgt het enig 
effect op de samenleving. Dan 
vermijden we holle retoriek en 
gaan we aan de slag om moreel 
leiderschap ook in de politiek te 
introduceren. 

Ik ben niet bezig asociaal han
delen goed te praten onder ver
wijzing naar een overheid die 
hetzelfde doet, en ik ontken 
geenszins dat mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben. 
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Ik ben ook niet te beroerd men
sen daarop aan te spreken. Ik 
ben juist van mening dat dit in 
het verleden veel te weinig is 
gebeurd. Sociale controle is in 
de jaren tachtig als ouderwets 
afgedaan, terwijl ik denk (ook 
toen al trouwens) dat dat één 
van de middelen is om het besef 
van normen en waarden alge
meen ingang te doen vinden. 
Mijn stelling is echter: Als de 
overheid zelf aan morele verru
wing doet dan moet je niet raar 
opkijken wanneer dat in de 
samenleving navolging krijgt. 
Kinderen hebben voorbeelden 
nodig. Zij identificeren zich met 
hun ouders, de leraren, de ido
len van de tijd. Op dezelfde 
manier is ook de politiek, 
het openbaar bestuur een 
referentiekader voor de hele sa
menleving. Ik denk dat we ons 
moeten afvragen -nu inmiddels 
iedereen de betekenis en nood
zaak van waarden en normen 
erkent - hoe we waarden- en 
normbesef weer kunnen active
ren in de politiek en in de 
samenleving als geheel. Ik 
denk dat daarvoor voortrekkers 
nodig zijn. Politici zijn zelfbe
noemde en door de burgers 
gekozen leiders. Van hen mag 
verwacht worden dat zij ook bij 
deze herintroductie van waar
den en normen een voortrek
kersrol vervullen. Dát is mijn 
stelling. En dat verdraagt zich 
niet met een overheid (en politi
ci) die zelf een asociale politiek 
voeren, zelf nooit verantwoor
delijkheid nemen voor hun 
falen. • 
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Deel 3 in de serie de uitverkoop van ... 

Liberalisering funest voorp 
• De bewoners van de Rotterdamse Componistenwijk betaalden in 2000 

maandelijks ieder zo'n 72 euro voor het toezicht van particulier 
beveiligingsbedrijf Randon. 

• Sinds de liberalisering van het notariaat in 1999 zijn de gemiddelde tarieven 
voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden met 31 procent gestegen, 
en die voor het opmaken van een los testament met 54 procent. 

• Na verzelfstandiging van het Service Centrum Grondbedrijf (SCG, dat verklarin
gen afgeeft over de mate van verontreiniging van partijen grond) werd de 
invloed van het grote geld zo sterk, dat tientallen ondernemingen het voor
malige overheidsbedrijf zo ver kregen dat het ten onrechte 'voordeligere' 
grondverklaringen afgaf. In 2000 werd het SCG weer onder toezicht van de 
minister van VROM gesteld. 

Dit zijn enkele van de voorbeelden die gegeven worden in het boekje 'De uitver
koop van publieke diensten', dat het Wetenschappelijk Bureau van de SP op 
14 oktober presenteerde. In de serie brochures over de liberalisering in Nederland 
verschenen eerder al: 'De uitverkoop van het openbaar vervoer' en 'De uitverkoop 
van de energie'. In voorbereiding zijn nog rapporten over uitverkoop van de zorg 
en van de sociale zekerheid. 

Op de voordelen van 
liberalisering valt veel af 

te dingen 
'De uitverkoop van publieke 
diensten' behandelt de liberali
sering van politietaken, de taxi, 
het notariaat, de rechtsbijstand, 
het afval en de kabel, en be
steedt een hoofdstuk aan de ach
terliggende ideologie van de 
liberalisering en de belangen die 
daarbij een rol spelen. De libera
lisering startte in Nederland met 
de privatiseringen van DSM en 
de Postbank halverwege de 
jaren '80. Vanaf 1990 kwam 
vervolgens een breed scala aan 
overheidsdiensten en -bedrijven 
aan de beurt. Liberalisering van 
publieke diensten leidt volgens 
de voorstanders tot meer con
currentie, lagere tarieven, betere 
service, meer vernieuwing, be
tere besluitvorming en hogere 
efficiency. Volgens de auteurs 
van de 'uitverkoop-serie' blijkt 
dat in de praktijk vaak tegen te 
vallen. Onder andere wijzen ze 
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op het volgende: 
• Concurrentie leidt niet van

zelf tot lagere prijzen. 
De concurrentiestrijd brengt 
extra kosten met zich mee en 
door fusies kunnen onderne
mingen de markt verdelen. 
De NMa kan daar slechts in 
beperkte mate tegen optreden. 

• Bij de service is het van be
lang hoeveel men verwacht 
aan een klant te kunnen ver
dienen. Wensen van mi nder 
koopkrachtige klanten kun
nen worden genegeerd. 

• Vernieuwingen die niet (snel 
genoeg) renderen, of die ten 
koste gaan van geïnvesteerd 
kapitaal zullen juist uitblijven. 

• Het tempo van besluitvor
ming kan hoger zij n dan bij de 
overheid. Met het oog op de
mocratische controle is dat 
niet altijd een voordeel. Ook 
kan het tempo van besluitvor
ming juist heel laag zijn, als 
er sprake is van onzekere 
marktverwachtingen. 

• Efficiency is vooral een 
kwestie van winst voor de 
eigenaren. Dit kan ten koste 
gaan van andere belangen, 
zoals milieu, arbeidsvoor
waarden, voorkómen van 
arbeidsongeschiktheid en 
werkgelegenheid. 

Beveiligingsbedrijven 
hebben er belang bij dat 

mensen zich onveilig 
voelen 

De ervaringen in de sectoren die 
De uitverkoop van publieke 
diensten beschrijft, laten weinig 
heel van de gedachte dat libera
lisering het nastreven waard is. 
Op het terrein van de politie 
dreigt tweedeli ng doordat men
sen met geld een privé-beveili
gingsbedrijf of een recherche
bureau in de arm nemen. Van de 
controlerende taak van de over
heden als het gaat om privé-toe
zicht in de openbare ruimte 
komt weinig terecht. En de 
klassenjustitie neemt toe, door-
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dat bedrijven steeds vaker parti
culieren inschakelen om interne 
delicten op te lossen. Korpschef 
Poeiert van Gelderland-Zuid 
noemt nog een ander nadeel, 
waar hij over particuliere bevei
ligingsbedrijven opmerkt: 'Het 
zijn profit-organisaties. Die 
doen aan marketing. Dat bete
kent, dat ze er een belang bij 
hebben dat mensen zich 
onveilig voelen.' 

Duurdere, viezere en 
onveiligere taxi's 

De Wet deregulering taxiver
voer die in januari 2000 in wer
king trad, moest 'het taxiver
voer qua aanbod, prijs en kwali
teit zó aantrekkelijk maken, dat 
steeds meer mensen de taxi ne
men.' De realiteit is anders: ho
gere tarieven, toegenomen on
veiligheid, ondeskundige chauf
feurs, opgeheven taxiroutes, 
enz. Voordat de nieuwe Taxiwet 
van kracht werd, had Rotterdam 
zo'n 700 taxi's. Nu zijn dat er 



publieke diensten 

rond de tweeduizend. Die heb
ben gemiddeld minder ritten, en 
moeten dus de tarieven omhoog 
gooien om het hoofd boven wa
ter te houden. 
Ondanks het sterk gegroeide 
aantal taxichauffeurs in Neder
land, is het taxivervoer op het 
platteland juist verschraald. De 
nieuwe wet kent namelijk niet 
langer de verplichting 24 uur 
per dag klaar te staan voor de 
klanten. Taxibedrijven in Hoorn 
bijvoorbeeld besloten niet lan
ger 's nachts of op feestdagen te 
rijden. 

Commerciële belangen 
rukken op in notariaat 

Tegenover de al genoemde gro
te stijging van de notaristarie
ven in de familiepraktijk (huwe
lijkse voorwaarden, testamen
ten etc.) staat een daling van de 
tarieven in de onroerendgoed
praktijk. Alles dus goed? Nee. 
Vooral de aan- en verkopers van 
heel dure woningen profiteren 

ervan. Het gemiddelde tarief 
voor een woning van 250.000 
gulden ligt - na een aanvanke
lijke geringe daling - al weer 
ruim boven het tarief van vóór 
de nieuwe wet. Een ander pro
bleem is de onpartijdigheid. No
tarissen maken sinds de liberali
sering steeds vaker deel uit van 
grote, soms internationale fir
ma's, die verschillende diensten 
aanbieden. De commerciële be
langen van de firma kunnen bij 
die notarissen zwaarder gaan 
wegen dan het belang van de 
gemeenschap, dat de notaris als 
vertegenwoordiger van het 
overheidsgezag moet dienen. 

Gefinancierde 
rechtsbijstand om zeep 

geholpen 
De invoering van de Wet op de 
rechtsbijstand (WRB) in 1994 
was zowel een bezuiniging als 
een liberalisering. Doel ervan 
was dat veel mensen in de 
toekomst geen gebruik meer 

zouden maken van de door de 
overheid gefinancierde rechts
bijstand, maar van andere- par
ticuliere- vormen. De gevolgen 
zijn desastreus: voor 1994 
kwam 80 procent van de bevol
king in aanmerking voor gefi
nancierde rechtshulp. Na 1994 
nog geen 50 procent. Die afna
me werd bij lange na niet opge
vangen door een gelijkwaardige 
stijging van het aantal rechtsbij
standverzekeringen. Bovendien 
is ook de kwaliteit van de 
gefinancierde rechtsbijstand 
gedaald. 'Sociale' advocaten
kantoren konden in veel geval
len het hoofd niet langer boven 
water houden, met als gevolg 
dat de gefinancierde rechtshulp 
nu vaak geleverd wordt door 
grote commerciële kantoren -
die de gespecialiseerde kennis 
niet hebben, en meer gedreven 
worden door het geld dan door 
idealen. In de woorden van De
ken Huydecoper van de Orde 
van Advocaten: 'Voor vele mil
joenen mensen is rechtshulp 
niet meer tegen reële condities 
verkrijgbaar.' 

Milieu slachtoffer 
liberalisering afvalmarkt 

Waar de overheid streeft naar 
minder afval, hebben particulie
re afvalverwerkers juist baat bij 
méér afval. En waar een milieu
vriendelijkere methode van af
valverwerking meestal duurder 
is, streven bedrijven naar het 
minimaliseren van de verwer
kingskosten. Liberalisering 
schept dus levensgrote risico's. 
Dat bleek toen de regel opgehe
ven werd, dat afval verwerkt 
moet worden in de provincie 
waar het wordt geproduceerd. 
De 11 provinciale afvalver-
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brandingsinstallaties die Ne
derland kent, moeten sindsdien 
concurreren met afvalverbran
ders in het hele land, met name 
elektriciteitscentrales en fa
brieken. Die stoten echter veel 
meer schadelijke stoffen uit, 
doordat ze minder gericht zijn 
op milieubescherming. De uit
stoot van alleen al de afvalver
brander van de Maastrichtse 
cementfabriek ENCI evenaart 
die van alle AVI's samen. 

Commerciële 
monopolisten domineren 

kabelmarkt 
Van de voorspelde concurrentie 
tussen kabelbedrijven onder
ling en tussen kabel en alterna
tieve infrastructuren zoals sa
tellietschotels en ADSL is niets 
terechtgekomen. En dus is Ne
derland opgescheept met een 
aantal commerciële monopo
listen. En dat betekent: hoge 
tarieven en slechte service. 
UPC is na alle overnames van 
gemeentelijke en regionale 
kabelnetten veruit de grootste. 
In 2000 ontvingen alleen al de 
Nederlandse call-eentra van 
UPC 300.000 klachtentele
foontjes per maand. Volgens de 
Consumentenbond - die ook 
veel UPC-klachten ontving -
vloeide de klachtenstroom 
voort uit de 'arrogante houding 
van UPC als monopolist op de 
kabel.' 

De uitverkoop van publieke 
diensten is te downloaden 
van www.sp.nl, en te verkrij
gen door overmaking van 3,53 
euro (inclusief verzendkosten) 
op 683683 tnv SP-bestellingen 
in Rotterdam, ovv Uitverkoop 
publieke diensten. • 
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Buitenland ~Nieuwe( 

onvermijdelijk, maar' 
Is Bush al aan het aftellen? Of kan een 
oorlog tussen de VS en Irak nog voor
komen worden? En welke alternatie

ven zijn er voor militair ingrijpen tegen 
'schurkenstaat' Irak? Antwoorden van 
Harry van Bommel op deze en andere 
vragen rond de 'Nieuwe Golfoorlog'. 

Waarom is een oorlog van de 
VS teg n het dictatoriale regi
me van Saddam Bussein dat 
alle mogelijke mensenrechten 
schendt geen goede zaak? 
'Om te beginnen zullen zowel 
bombardementen als gevechten 
op de grond duizenden on
schuldige slachtoffers maken. 
Dat de burgerslachtoffers bij
komende schade worden ge
noemd, is niets anders dan een 
misselijkmakende ontmenselij
king om de misdadigheid te 
verbloemen. Wat echter belang
rijker is: de Amerikanen berei
den een aanvalsoorlog voor die 
volgens VN-chef Kofi Annan 
geen juridische grondslag 
heeft. Daarmee wordt een 
levensgevaarlijk precedent 
geschapen. Als Amerika naar 
eigen goeddunken preventief 
mag aanvallen, waarom zouden 
nucleaire machten als India, 
Pakistan, Israël en China dat 
voortaan niet óók mogen doen? 
Een gewapend conflict tussen 
de VS en Irak dreigt bovendien 
een keten van geweld in het 
Midden-Oosten te starten. De 
kans is groot dat de Palestijnen, 
Koerden en Tsjetjenen in de 
schaduw van de oorlog worden 
aangepakt door Israël, Turkije 
en Rusland. Welke reacties dat 
teweegbrengt, laat zich voor-

spellen. Daarnaast kunnen we 
er zeker van zijn dat een land 
als Iran het als zeer bedreigend 
zal ervaren als er een enorme 
Amerikaanse troepenmacht op 
de stoep komt staan. De moei
zame hervormingen die door 
president Khatami in gang zijn 
gezet, worden makkelijker 
teruggedraaid door de reactio
naire krachten die immers teren 
op de angst voor de VS. De 
levensomstandigheden van 
miljoenen mensen zullen ver
slechteren en hun vrijheid zal 
verder afnemen. 
Militair ingrijpen zal zowel de 
Arabische als de islamitische 
wereld in haar geheel verder 
van het Westen vervreemden. 
De gevolgen zullen zeker door
werken op de integratie van de 
Arabische en islamitische be
volkingsgroepen in het Westen. 
De sociale samenhang zal ook 
in Nederland verder afnemen, 
naarmate het kabinet de aan
valsoorlog moreel of militair 
steunt. Het idee dat het Westen 
bezig is met een oorlog tegen 
de islam, zal meer en meer 
aanhang krijgen. Slecht één 
man zal in zijn vuistje lachen: 
Osama bin Laden. Extremisten 
als hij zullen nog makkelijker 
medestrijders werven, ook in 
het Westen.' 

Militair ingrijpen zal zowel de Arabische als de islamitische wereld 

in haar geheel verder van het Westen vervreemden. 

Waar komt de Irak-obsessie 
van Bush vandaan? Vormt 
Irak een bedreiging voor de 
VS? 
' Irak is géén bedreiging voor 
de VS. Dat zeg ik niet alleen, 
dat concludeert ook het Engel
se onderzoeksinstituut ISS op 
basis van jarenlang speurwerk 
van geheime diensten. Irak is 
mogelijk bezig kernwapens te 
ontwikkelen, maar echte bewij
zen zijn er niet. Daarom moe
ten de inspectieteams ook het 
land in. Verder heeft het land 
nauwelijks nog raketten en 
vliegtuigen. 
De achtergrond van de oorlogs
dreiging schuilt er veel meer 
in, dat de VS duidelijk uit zijn 
op de hegemonie over de 
wereld. Dat blijkt ook uit de 
Bush-doctrine: het voornemen 
om waar het nodig geacht 
wordt een preventieve oorlog 
te starten. Dat is zoiets als 
preventieve euthanasie: we 

maken je nu maar vast dood, 
want misschien kom je later in 
een situatie van ondraaglijk 
lijden. De Nederlandse regering 
zou hier fel tegen moeten pro
testeren: in onze Grondwet 
staat immers dat we moeten 
bijdragen aan de internationale 
rechtsorde. Dat is precies het 
tegenovergestelde van wat nu 
gebeurt: als een schoothondje 
achter Bush aanlopen. 
Bij Irak speelt ook mee dat de 
VS een ander bewind willen, 
omdat daar beter zaken met te 
doen is. Amerika raakt steeds 
sterker afhankelijk van olie 
uit het gebied van de Perzische 
Golf. Irak heeft daar na 
Saudi-Arabië de grootste 
olievoorraden.' 

Hoe zit het met de wapen
inspecties? 
'Er ligt een VN-resolutie dat 
Irak wapeninspectieteams moet 
toelaten. Die inspecteurs had-
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Golfoorlog niet 
wel \Naarschijnlijk' 

den ook overeenstemming 
bereikt met Irak over de inspec
ties: deskundigen uit 44 landen 
zouden in totaal zo'n zeven
honderd plaatsen onderzoeken. 
Maar van Bush mochten ze niet 
gaan. Bush wil helemaal geen 
wapeninspecties. Hij wil ofwel 
een heel felle VN-resolutie die 
tot oorlog leidt, ofwel een ver
deelde Veiligheidsraad, zodat 
hij buiten de VN om een oorlog 
kan beginnen.' 

Is een oorlog nog tegen te 
houden, en hoe dan? 
'In Londen heb ik onlangs 
gesproken met Scott Ritter, een 
voormalig wapeninspecteur die 
zich enorm kwaad maakte over 
de spionage die de CIA en 
Israël bedreven via de inspec
ties in Irak. Hij noemt een 
oorlog tegen Irak ' niet onver
mijdelijk, maar wel waarschijn
lijk en legt de verantwoorde
lijkheid daarvoor nadrukkelijk 
bij de VS. Ik ben het met hem 
eens. Hoe de oorlog te voor
komen is? Volgens mij ligt de 
sleutel daarvoor in Europa. De 
VS kunnen het zich niet ver
oorloven om helemaal geïso
leerd te raken . Massale demon
straties - zoals die in Londen -
zijn daarom echt belangrijk om 
druk te zetten op de Europese 
regeringen. In Engeland liepen 
minstens 200.000 mensen mee, 
waaronder ook parlementariërs 
van Labour. Dat zet echt wel 
druk op de partijen en de rege
ringen.' 

In de Veiligheidsraad hebben 
de VS nog geen medewerking 
gekregen van Frankrijk, Chi
na en Rusland. Hoe serieus is 
hun verzet tegen een oorlog? 
'Het verzet van China en Rus-

land is ongetwijfeld af te 
kopen. Maar het néé van 
Veiligheidsraadlid Frankrijk, 
en trouwens ook van Duitsland, 
neem ik heel serieus. Daarbij 
spelen niet alleen economische 
belangen, maar bijvoorbeeld 
ook de historische banden met 
de Arabische wereld.' 

nenten voor het gifgas waar
mee de Koerden te lijf zijn 
gegaan. En ook nu zijn de 
commerciële belangen van de 
wapenhandel nog enorm. Om 
die reden doet de VS zelf bij
voorbeeld niet mee aan het 
biologisch wapenverdrag. Een 
duidelijker voorbeeld van het 
meten met twee maten is nau
welijks denkbaar.' 

Vorig jaar voorspelden anti
oorlogsdemonstranten dat het 
nooit goed kon gaan met een 
invasie in Afghanistan. Dat is 
toch aardig meegevallen ... 
'0 ja? Volgens mij kun je de 
Afghanistanmissie onmogelijk 
een succes noemen. Het doel 
was de terroristen op te pakken. 
Dat is niet gelukt. De top van 

Al Qaida loopt nog vrij rond. 
Wel is het Talibanbewind opzij 
geschoven, ik zal daar geen 
traan om laten, maar dat was 
niet de doelstelling. Verder zijn 
er- volgens organisaties ais 
Hu man Rights Watch -min
stens drieduizend doden geval
len onder de burgerbevolking. 
En de rust is helemaal niet 
hersteld. In tegendeel. Buiten 
Kabul hebben de warlords het 
weer voor het zeggen. En die 
doden zonder blikken of blo
zen. Verder laait ook de drugs
handel weer op. Het is comple
te chaos in Afghanistan. De 
conclusie van de Nederlandse 
regering dat het er weer 
veilig is en dat asielzoekers dus 
terug kunnen, is dan ook 
absurd.' • 

Geen oorlog dus als de SP 
haar zin krijgt. Maar wat 
moet er dan wel gebeuren 
tegen het bewind in Bagdad? 
'Er zijn heel veel vreselijke 
regimes in de wereld. En de 
oplossing daarvoor kan nooit 
zijn, dat er tegen allemaal een 
oorlog wordt gestart. Het be
wind in Irak moet militair en 
politiek volkomen geïsoleerd 
worden. Om te beginnen door 
een aanklacht in te dienen bij 
het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag. Saddam Russein 
moet net zo'n politieke paria 
worden als het geval was bij 
Milosovic. In de tweede plaats 
moeten de domme sancties van 
nu vervangen worden door 
slimme sancties. De huidige 
boycot heeft vooral tot gevolg 
dat de bevolking zich met niets 
anders kan bezighouden dan 
met overleven - wat de op
bouw van een binnenlandse 
oppositie afremt. Een slimmere 
sanctie is bijvoorbeeld het 
nergens meer welkom heten 
van mensen als Taraq Aziz, de 
vice-premier van Irak. Verder 
moeten alle buitenlandse tegoe
den van het regime bevroren 
worden, moet de oppositie in 
binnen- en buitenland gesteund 
worden en moet er een effectief 
wapenembargo komen tegen 
Irak. Het land is tot in een zeer 
laat stadium bewapend door het 
Westen, tot en met de compo-

Straatbeeld in Bagdad 
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'Die van intermediair tussen de 
Kamerfractie en de afdelin
gen', antwoordt Yorick Haan 
op de vraag welke functie hij 
heeft in het Haagse P-team. 'Ik 
ben het aanspreekpunt voor 
afdelingen die iets aan de 
Kamerfractie kwijt willen, en 
voor fractieleden die wat voor 
de afdelingen hebben. Dat be
tekent overigens niet, dat ik als 
een zeef ga werken waar alles 
doorheen moet: een afdeling 
die bijvoorbeeld een vraag 
over onderwijs heeft, kan ge
woon rechtstreeks met Jasper 
van Dijk bellen. Maar soms is 
het niet zo duidelijk, waar iets 
thuishoort. En dan kan ik 
ervoor zorgen dat vragen of 
nuttige informatie op de juist 
plaats terechtkomen. Een aan
zienlijk deel van mijn werk 
zal dan ook gaan bestaan uit 
doorverwijzen. 
Door de fractie zal ik vooral te 
hulp geroepen worden als er 
behoefte is aan informatie uit 
het land. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn, dat het betreffen
de Kamerlid informatie uit een 
aantal gemeenten wil hebben 
over hoe het zit met overschot
ten van de bijzondere bijstand. 
Dan word ik ingeschakeld. 
Ik kan de vragen aan de 
afdelingen stroomlijnen, 
ervoor waken dat afdelingen 
bedolven worden onder onder
zoeksvragen en ik kan ook 
bekijken of afdelingen met de 
vraag uit de voeten kunnen . 
Naast fractiemedewerker ben 
ik immers ook afdelingsvoor
zitter en fractievoorzitter in 
Schiedam.' 

12 

'Eén: met informatie. Allerlei 
zaken die in de afdeling of de 
regio spelen en die wellicht van 
belang zijn voor het Kamer
werk. Wij zijn de partij die de 
praktijk naar Den Haag brengt
en dat moet zo blijven. 
En twee: met vragen. Soms is het 
voor een afdeling heel nuttig te 
weten wat de Kamerfractie over 
een onderwerp gezegd heeft. En 

soms heeft een afdeling of raads
fractie behoefte aan informatie 
die ze niet zelf boven tafel kan 
krijgen en die de Kamerfractie 
wel heeft. Ook daarvan kan een 
beroep op mij gedaan worden.' 

'Ik ben er voor de afdelingen, 
niet voor individuele SP'ers. 
Mijn telefoon en mailbox staan 
daarom in principe alleen open 
voor afdelingsvoorzitters en 

Grote campagne 

fractievoorzitters. Per mail ben 
ik 24 uur per dag bereikbaar, via 
yhaan@sp.nl en per telefoon 
alleen tijdens werktijd, op 
(070) 318 38 22. 

moet ertoe leiden dat we 
de trein daadwerkelijk 
terugpakken 

I ln het boekje De uitverkoop 
van het openbaar vervoer heeft 
het Wetenschappelijk Bureau 
van de SP helder op een rij 
gezet waarom de verzelfstandi
ging van de spoorwegen een 
totaal verkeerde keuze was. 
Tienduizenden treinreizigers 
beamen dat dagelijks. En dus 
Jjgt er een belangrijke taak voor 
de Kamerfractie en de hele 
partij: we gaan de trein terug
pakken. Het startschot voor een 
grote campagne onder dat mot
to is in september gegeven met 
het uitdelen van tienduizenden 
actiekaartjes bij de stations. 
De komende tijd wordt er een 

vervolg op gegeven dat moet 
uitgroeien tot een grote cam
pagne, die jaren kan duren en 
die er uiteindelijk toe moet 
leiden dat de verzelfstandiging 
van de NS wordt teruggedraaid, 
en de overheid weer gewoon de 
zeggenschap krijgt over het 
spoor. Kamerlid Arda Gerkens 
werkt momenteel een aantal 
plannen hiervoor nader uit. 
Duidelijk is al wel, dat we in de 
week rond 1 december op grote 
schaal en in het hele land bij de 
stations gaan staan met nieuwe 
'pak de trein terug-kaartjes' . 
Verder komt er een landelijk 
comüé Pak de trein terug, 
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waarin naast Arda NS 'ers 
komen en andere mensen 
(bekend en onbekend) die per
soonlijk wat hebben met 
het spoor. Het comité zal ver
volgens de komende campagnes 
vorm gaan geven. 
Aan middelen die verder ingezet 
worden, is er bijvoorbeeld het 
lied 'De bovenleiding' van Bob 
Fosko dat op CD gezet wordt 
(prima mee te nemen bij sta
tionsacties), en wordt gedacht 
aan stickers en buttons. Op 
internet komt een digitaal klach
tenboek, waarop met het uitroe
pen van een klachtenweek extra 
de nadruk gelegd zal worden. • 



De politiek kan geen tweede 
afgang gebruiken 

A werd veruit de groot-
e tij, de LPF werd veruit 
e grootste winnaar en het 

was dus logisch dat die twee 
winnaars gezamenlijk in een 
kabinet zouden komen. Ideo
logisch lag de VVD het dichtst 
bij deze winnaars en daarom 
lag het voor de hand dat deze 
drie partijen een kabinet 
zouden vormen. Met andere 
woorden: dit kabinet móest 
eigenlijk. Iedereen vond dat. 
Maar tegelijkertijd bekroop 
mij het gevoel dat zich hier een 
soort Grieks drama zou gaan 
voltrekken. Immers, de LPF 
was een organisatie waarvan 
de bedenker en ideologische 
grondlegger kort voor de 
verkiezingen was vermoord. 
Er lag bijgevolg geen uitgekris
talliseerde, bindende gedachte 
ten grondslag aan de Lijst Pim 
Fortuyn, het was een partij 
zonder historie en daarom 
beschikte men niet over een 
uitgekristalliseerde organisatie, 
met kader en een uitgebalan
ceerde kandidatenlijst. 
De optelsom van deze kenmer
ken heeft onvermijdelijk als 
uitkomst: chaos, alleen al 
vanwege de aantrekkelijkheid 
van zo'n club voor avonturiers. 
Daar krijgt elke nieuwe partij 
mee te maken; avonturiers, 
fortuinzoekers, met mensen 
die met name hun eigen per
soonlijke belangen, hun eigen 
persoonlijke ideeën tot inzet 
maken van het politieke debat. 
Extra problematisch bij de LPF 

was de deelname aan het kabi
net. Juist van ministers mag 
verwacht worden dat ze het 
landsbelang voorop stellen, 
streven naar eenheid van de 
regering en met één mond 
spreken. Het grootste verwijt 
aan de LPF is alles bijeen 
genomen dus niet de eindeloze 
reeks van ruzies, beschuldigin
gen en intriges maar het onver
antwoordelijke gedrag in relatie 
tot het landsbelang. De heren 
Bomhoffen Heinsbroek moes
ten vertrekken omdat ze 'ka
rakterologisch niet met elkaar 
overweg konden'. Onverant
woordelijk en dus onaanvaard
baar. In het publieke domein 
hoort nooit het persoonlijke de 
boventoon te voeren. Terwijl 
dit kabinet in woorden pleitte 
voor normen en waarden 
('Fatsoen moet je doen,' zei 
Balkenende), wees het gedrag 
van bewindlieden meer in de 
richting van individualisme en 
egoïsme. 
Van het een kwam het ander en 
doordat de ene ruzie zich op de 
andere stapelde werd er vrijwel 
niet geregeerd in het land. In 
plaats van Nieuwe Politiek 
bleek het tijdvak van Helemaal 
Geen Politiek aangebroken. 
Toen de 1,6 miljoen kiezers, die 
op 15 mei met hun stem hun 
sympathie voor de overleden 
Pim Fortuyn betuigd hadden, al 
die vertoningen spuugzat waren, 
verloor de LPF in recordtempo 
vrijwel haar volledige electorale 
aanhang. Het snelle einde van 

Op 15 mei hebben de kiezers afgerekend met 
de politieke arrogantie die Paars ten toon 

spreidde: inhoudelijke arrogantie van politici 
en een kabinet dat de problemen van de 

mensen niet serieus nam. Maar ook arrogan
tie als het gaat om het zichzelf willen 

vrijpleiten van verantwoordelijk voor dat 
falend beleid; sorry-democratie zijn we 

dat gaan noemen. In onderstaand artikel 
gaat Jan Marijnissen in op wat er 

vervolgens gebeurde. 

het kabinet Balkenende was 
onafwendbaar geworden. 
Nu gaan we weer naar de 
stembus, althans diegenen 
die dat nog zien zitten. Veel 
mensen lijken teleurgesteld hun 
rug naar de democratie te keren 
onder het motto: nu weten we 
zeker dat het toch allemaal niks 
uithaalt. Tegen die atbakers zou 
ik willen zeggen: neem je 
verantwoordelijkheid, laat je 
hart spreken en je verstand 
werken en breng in januari 
tóch je stem uit. Tot onze 
waarden behoort namelijk ook 
dat we een democratie hebben 
en daarbij past de norm dat je 
van je stemrecht gebruik 
maakt. Natuurlijk begrijp ik de 
teleurstelling, maar die geldt 
niet de democratie maar de 
keuze die mensen - door aller
lei omstandigheden daartoe 
gebracht- op 15 mei maakten. 
Dat bleek een vergissing, heel 
vervelend en frustrerend maar 
geen reden om nu maar 

afscheid te nemen van je 
democratische plicht 
om partij te kiezen. Degenen 
die wel willen gaan stemmen 
laten dat nu ook al in peilingen 
zien. De kiezersgunst gaat vele 
richtingen op en dat is heel 
plezierig. Laten we hopen dat 
partijen in de komende weken 
tonen dat ze geleerd hebben 
van de fouten van Paars en van 
de aanvankelijk massale steun 
voor de nieuwe partijen, en 
hun eerdere arrogantie laten 
varen. Laten we hopen dat ook 
geleerd is dat wie de kiezers
gunst krijgt daarmee een grote 
verantwoordelijkheid op zich 
laadt, als coalitie- of oppositie
partij. Want als de politiek 
in dit land ook straks weer 
mensen teleurstelt en frustreert 
dan zullen echt veel mensen 
gaan afbaken, waarmee een 
direct gevaar ontstaat voor 
onze democratie - die nog 
geen honderd jaar oud is, 
voor alle duidelijkheid! • 

Spanning • 24 oktober 2002 13 



• 
I 

erver 
Nog voordat kabinet Balkenende I echt aan regeren toekwam, trokken CDA en 
VVD de stekker er al uit. Het aanhoudende geruzie binnen de LPF was de 'oude' 
regeringspartijen te veel geworden. En dus zijn er nieuwe verkiezingen voor de 
Tweede Kamer: op 22 januari 2003. 

Uitstekende uitgangspositi~ 
De uitgangspositie van de SP is 
een heel goede, concludeerde 
het partijbestuur op een in
gelaste vergadering op 21 okto
ber. Dat blijkt uit de peilingen, 
de toestroom van nieuwe leden 
en alle mogelijke reacties die 
binnenkomen. Voor heel 
mensen is duidelijk bewezen, 
dat Pimpelpaars geen goed 
antwoord was op Paars. Wie 
wel dat antwoord zoekt, en het 

verwacht van een non-confor
mistische partij, komt nu al 
gauw uit bij de SP. 'Wij staan 
voor eerlijke en betrouwbare 
politiek. Dat is in de ogen van 
de mensen al heel wat in deze 
tijd. We krijgen daardoor 
de sympathie van grote 
groepen - ook van mensen 
die inhoudelijk wat verder 
van ons afstaan.' 
Geconstateerd is verder dat de 

verwachtingen die mensen 
hebben van de SP gaandeweg 
veranderd zijn. We zijn inmid
dels méér dan een oppositie
partij. We hebben sterk aan 
vertrouwen gewonnen. In de 
campagne moeten we daar 
gebruik van maken - en er ook 
goed rekening mee houden, 
door naast felle kritiek ook 
realistische alternatieven te 
brengen. 

De stemming 

Jan Marijnissen is de poli
ticus die duidelijk het mees
te vertrouwen geniet, 
concludeerde een peiling 
op 21 oktober. Andere uit
komsten daarin waren dat de 
SP op 15 zetels staat, dat 17 
procent van de mensen ons 
in een regering wil hebben 
en dat Marijnissen bij de 
PvdA-stemmers meer 
vertrouwen geniet dan 
Van Nieuwenhoven. 

Verkiezingscongres op 23 november 
Volgens onze statuten moeten de slag gaan met de het opstel- vaststelling van de lijsten voor congres van 25 januari, wordt 
lijst en programma vastgesteld Jen van een conceptlijst en een de Statenverkiezingen zullen afgerond zoals was afgesproken. 
worden op een congres. Dat conceptprogramma - met gro- vooral de actuele politieke De discussie erover op de regio-
komt er dus- en al heel snel: tendeels dezelfde samenstelling situatie en de verkiezingscam- conferenties wordt echter 
op 23 november in De Doelen als de commissies voor de pagne aan bod komen - in verschoven naar nieuwe regio-
in Rotterdam . De korte periode vorige verkiezingen. De uitein- aanwezigheid van een aantal conferenties die na de Kamer-
die er is tot het congres, bete- delijke voorstellen zullen mini- Kamerleden. verkiezingen plaatsvinden. 
kent dat er onder hoogspanning maal een week voorafgaande Logischerwijs wordt daardoor 
gewerkt moet worden. Maar aan het congres aan de deel- Gepland congres van 25 ook het regulier congres 
dat moet voor de meest slag- nemers toegestuurd worden. januari wordt verschoven uitgesteld dat gepland was voor 
vaardige partij van Nederland De regioconferenties zullen Afgesproken is verder, dat de 25 januari. Een nieuwe datum is 
geen probleem zijn. Het partij- doorgaan zoals ze gepland behandeling in de afdelingen nog niet bekend. Het voornemen 
bestuur heeft inmiddels de zijn, maar het programma zal van Nieuwe kansen grijpen, is het uitstel zo kort te laten zijn 
commissies ingesteld die aan aangepast worden. Naast de het stuk voor het geplande als mogelijk is . 
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Campagne: vertrouwenwekkend 
landelijk gezicht en veel plaatselijke 
ontmoetingen met de SP 
Het geheim van de campagne moet de combinatie worden van veel media-aandacht (uiteraard vooral 
gericht op de lijsttrekker) en veel ontmoetingen met de partij: met folders , posters en stickers waar het 
niet anders kan . Maar als het enigszins mogelijk is, door persoonlijk met mensen in contact te komen: 
bijvoorbeeld bij het op grote schaal huis-aan-huis afgeven van verkiezingsfolders, mensen op straat bij 
een kraampje aanspreken, enzevoort. Andere partijen komen daar totaal niet aan toe. Wij kunnen het wel, 
en zijn daardoor in staat het verschil met de anderen te accentueren en het beeld te bewijzen, dat de 
dagelijkse contacten met de mensen voor ons van groot belang zijn. 

Met de aandacht voor Jan Marijnissen lijkt het wel goed te zitten: het is niet goed denkbaar dat er nu 
nog grote lijsttrekkerdebatten komen zonder dat de SP uitgenodigd wordt. En ook de bereidheid van 
onze leden om juist nu de handen uit de mouwen te steken, is groot. Om daarvan maximaal gebruik te 
kunnen maken, hebben alle leden inmiddels een brief gekregen, waarin hun medewerking wordt 
gevraagd. De antwoorden daarop zullen direct doorgestuurd worden naar de afdelingsvoorzitters. 

Nu de basis leggen voor nieuwe afdelingen 

Waar de huidige tijd volgens het partijbestuur bij uitstek geschikt voor is, is het leggen van de basis 
voor nieuwe afdelingen. Het kriebelt bij onze leden. Een uitnodiging aan de leden in een plaats waar 
we nog niet actief zijn, trekt nu meer mensen dan ooit, die meer dan ooit bereid zijn aan de slag te 
gaan. Daarvan moeten we optimaal gebruik maken, is de opdracht van het bestuur. 

Een mens is méér 
Voor de campagne zullen vooral middelen ingezet worden die hun waarde in het verleden bewezen 
hebben, en zaken die uitgewerkt maar niet uitgeprobeerd zijn in de vorige afgebroken campagne. 
Onder andere zijn dat 
• een verkiezingsfolder in een oplage van 2 miljoen, laatste dagkaarten, speciale doelgroepenfolders, 

posters, veel stickers, schuursponsjes; 
• een tiendaagse veldtocht met openbare bijeenkomsten met Jan Marijnissen, heel veel spreekbeurten 

en activiteiten van Kamerleden in het land. Inzet van de brandweerauto's; 
een nóg betere presentatie op internet; 

• in de laatste twee weken spotjes op radio en tv, met het bekende campagnelied Een mens is meer. 
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Een goede 
uitslag op 
22 januari 
betekent veel 
Statenzetels 
Speculeren over de uitslag 
op 22 januari is weinig 
zinvol, en drie maanden is 
nog een hele periode. Maar 
het kan wel eens héél goed 
gaan. En dan zal het bij de 
Statenverkiezingen van een 
dikke maand later even 
goed gaan. Dat maakt het 
zorgvuldig vaststellen van 
een goede Statenlijst van 
nog groter belang dan het al 
was - ook al omdat het 
bijzonder onwaarschijnlijk 
is dat het voorstel om het 
aantal Statenleden terug te 
brengen nog op tijd behan
deld wordt door de Eerste 
Kamer. Uitgaande van de 
15 zetels waarop we in de 
laatste landelijke peiling 
staan, komen we gemiddeld 
over het hele land uit op 
tien procent van de Staten
zetels. Het is eenvoudig uit 
te rekenen wat dat betekent 
voor jouw provincie. 
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Spannende 
novembermaand in Oss 
en Echt-Susteren 
In Oss belooft het een spannen
de strijd te worden. Kan de SP 
het ongekende succes van 1998 
(13 zetels) evenaren of verbete
ren? Toen beloonden de kiezers 
twee jaar succesvolle college
deelname met een winst van 
vier zetels. Nu ontbreekt die 
collegedeelname in de laatste 
jaren, en is er- in de vorm van 
GroenLinks - meer concurren
tie. Daar staat tegenover dat de 
plaatselijke afdeling kan wijzen 
op een groot aantal aanspreken
de - en vaak succesvolle -
acties : voor behoud van het 
ziekenhuis, het Titus Brands
macollege en cultuurcentrum 
De Groene Engel, tegen priva
tisering van de kabel en het 
golfbad. Ook in Ravenstein, 

De aandacht voor de komende Kamer
verkiezingen drukt de stembusslag in 
Oss en Echt-Susteren begrijpelijk naar 
de achtergrond. Toch is deze eerste 
echte test van de populariteit van de 
SP van groot belang. 
de gemeente die samengevoegd 
wordt met Oss, is met een actie 
voor behoud van het stations
loket recent een duidelijk 
visitekaartje afgegeven. 
De verkiezingskrant geeft een 
goed overzicht van alle acties, 
en wijst ook op de culturele 
en sportieve initiatieven van 
de SP: de Tribuneloop, de 
skateloop, het Elckerlyck
festival en cultuurmanifestatie 

Het Vierde Beeld. Lijsttrekker 
is oud-wethouder en huidig 
fractievoorzitter J ules !ding. 
Hij legt aan de kiezers uit dat 
de SP graag opnieuw de 
verantwoordelijkheid neemt 
om wethouders te leveren voor 
het bestuur van de gemeente. 
'Omdat het echt beter is voor 
Oss. De solidariteit moet terug
komen in Oss. Solidariteit met 
de minima, met ouderen, met 

•"Et valt vttl te \'trbeltten. Jultt ldlnt: 

'Wij willen wel!' 
~~;;~--=.: :.; .. • ""·-··

~ 

gehandicapten enzovoorts. 
Er moet weer naar de mensen 
geluisterd worden, échte 
inspraak moet er komen. 
Dit college heeft genoeg k~n
sen gemist. Het is de hoogste 
tijd voor betrokkenheid, 
inspiratie en daadkracht.' • 

Echt-Susteren: 
stoppen met diftar 
Twee-weken voordat Oss op 
20 ovember naar de stembus 
gaat, is de SP al van de partij in 
de Limburgse samenvoegings
gemeente Echt-Susteren, waar 
we voor het eerst aan raadsver
kiezingen deelnemen. Lijsttrek
ker John Kuijpers over de in
houd van de campagne: 'Zaken 
die spelen zijn bijvoorbeeld het 
verdwijnen van voorzieningen 

uit de kernen en het ontbreken 
van betaalbare huurwoningen. 
Wij hebben daar een uitstekend 
verhaal over en we kunnen 
bijvoorbeeld wijzen op onze 
actie voor behoud van een 
postagentschap. Maar we 
hebben toch voor 'stoppen met 
diftar' gekozen als speerpunt in 
de campagne. Sinds de huis
vuilinzameling per gewicht 

gaat, zijn de kosten sterk 
gestegen, is er veel zwerfvuil 
en is het ophalen van grofvuil 
gestopt. Samen met heel 
veel mensen vinden wij dat 
het systeem daarom zo snel 
mogelijk zelf bij het vuil 
gezet moet worden.' 
Een ander onderwerp werd op 
het laatste moment aan de cam
pagne toegevoegd. Kuijpers: 

'De huidige gemeente Echt wü 
vóór de samenvoeging snel nog 
even het oude raadhuis voor 
één euro verkopen aan een 
projectontwikkelaar. Die gaat 
het restaureren en verhuurt het 
gedeeltelijk weer terug aan 
de gemeente. Absurd, ook 
al omdat er in het verleden 
gereserveerd is voor onderhoud 
aan het pand.' • 

Congresdiscussie ook op internet 

16 

Naast de discussies in de afdelingen, op de regioconferenties en op het congres, is er nog een mogelijkheid om een bijdrage 

te leveren aan het debat over de analyse en voorstellen in het congresstuk 'Nieuwe kansen grijpen'. En wel op www.sp.nl 
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De sleutel 
tot succes 

Heel veel donaties, variërend van vijf tot 
vijfhonderd euro, en inmiddels al meer 
dan 1400 mensen die aangeven dat ze 
een actieve bijdrage willen leveren aan 
onze verkiezingscampagne. Dat is op dit 
moment de opbrengst van de ledenmai
ling die we kort na de val van het kabi
net verstuurd hebben. 
Naast het grote aantal kaarten dat we 
ontvangen hebben, vallen nog twee 
zaken op. Het zijn voor het overgrote 
deel nieuwe leden die reageren, en veel 
van hen wonen in plaatsen waar nog 
geen eigen afdeling is. Erg verwonderlijk 
is dat niet: veel van onze vaste medewer
kers gaan er- terecht- van uit dat ze 
toch wel gebeld worden als de folders er 
zijn. Maar het is wel erg hoopgevend. De 
vooruitzichten op een goede uitslag op 
22 januari zijn uitstekend- al raad ik je 
aan het hoofd niet op hol te laten bren
gen door de peilingen. Die mogelijk 
goede uitslag zullen we vervolgens moe
ten gaan waarmaken. Dat moeten we 
natuurlijk in de Kamer doen, maar be
slist ook daarbuiten. En voor dat laatste 
zullen we in veel meer plaatsen afdelin
gen nodig hebben, en zullen we onze 
bestaande afdelingen moeten verster
ken. En juist voor deze beide zaken kun
nen we de betrokkenheid van veel nieu
we leden uitstekend gebruiken. 
Campagnetijd is een prima tijd om men
sen te leren kennen. Kun je van ze op 
aan? Zijn ze creatief, accuraat? Hoe gaan 
ze met mensen om? Enzovoort. 
De mensen zijn er, het werk is er. Het tij 
zit mee, en de tijd is bij uitstek geschikt 
om nieuwe mensen in te werken. Kort
om: nu kan het gebeuren. De sprong 
vooruit in Den Haag en gelijktijdig het 
leggen van kiemen voor veel nieuwe 
afdelingen en versterking van de be
staande afdelingen. De sleutel hebben 
jullie in handen: in de vorm van de vele 
enthousiaste nieuwe leden die zich aan
melden. Bezoek ze, maak kennis met ze, 
school ze, laat ze meewerken en geef ze 
de ruimte om zich thuis te kunnen voe
len bij de SP. Nu kan het gebeuren. Laat 
het gebeuren! 

Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante 
opinie artikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uit
gave een overzicht van de recente opinies. De artikelen zelf kun je 
vinden op Internet (http:j jwww.sp.nljtegenst;theoriejopinies). 
Je kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga 
Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van 
het artikel dat je wilt hebben. 

Verkiezi ngscong res 
Rotterdam 
23 november 

Landelijke 
WAO-manifestatie 
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van de WAO 
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Utrecht 
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Sociale sector vereist democratische controle 

Ronald van Raak in het Financieel Dagblad 
van 21 oktober 

En antwoord aan KPMG-consultant Tom Bade 
die pleit voor het corrigeren van de sociale 
nadelen van marktwerking, maar het behouden 
de vermeende efficiëntievoordelen 
ervan. 

Kabinet dupeert op valreep kleinere 
werkgevers 

Piet de Ruiter in Het Financieele Dagblad 
van 30 oktober 

De eerste voorstellen uit een serie maatregelen 
om het WAO-stelsel te versoberen, treffen 
opmerkelijk genoeg vooral kleinere werkgevers . 
Zij zijn per 1 januari 2003 beduidend slechter af, 
omdat de demissionaire regering over haar graf 
heen de eerste maatregelen toch nog wil uitvoe
ren. Dat is oneerlijk en pakt averechts 
uit voor werkgevers én werknemers . Mijlf}i 

Investeren in productie van clusterbommen 
is gotspe 

Krista van Velzen in de Haagse Courant 
van 2 november 

ABN Arnro investeert in een Brits bedrijf dat 
clusterbommen onderhoudt. Tegelijkertijd zegt 
'De Bank' maatschappelijk verantwoord onder
nemen hoog in het vaandel te hebben staan. 
Volgens Van Velzen valt dat niet te rijmen. 
'Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet 
toch meer zijn dan dat nalaten wat bij wet 
verboden is en meer zijn dan een 
leuke marketingtool.' M@@nl 



Groenlinks kiest voor 
lijstverbinding met SP 

Verderop in deze Spanning vind je informatie over de kritiek van 
Groenlinks op de SP, en de reactie erop. Hier het laatste nieuws. 
Nog voordat hij bekendmaakte de omgekeerde stap weer zet-
geen lijsttrekker meer te willen ten. We hebben de afgelopen 
zijn, had Paul Rosenmöller in jaren vaak samen en soms 
een brief aan Jan Marijnissen succesvol oppositie gevoerd. 
laten weten een punt te willen Daar zijn we ook beide sterker 
zetten achter de ongelukkige van geworden. Die draad wil ik 
communicatie. 'Als ik on ge- weer oppakken. In de hoop dat 
wild aanleiding heb gegeven links weer sterker wordt dan na 
tot een beeld van verwijdering 15 mei het geval is en in de 
tussen jullie en ons wil ik ook verwachting dat dit zowel voor 

Zwartboek over 
huur-incassobeleid 
De aankondiging van het Woningbedrijf Rotter
dam (WBR) om 1,50 euro per maand extra te 
vragen aan huurders die niet automatisch betalen, 
was voor het plaatselijke SP-Huurdersplatform 
aanleiding om in actie te komen. Een enquête 
onder de huurders werd opgezet en resulteerde 

jullie als voor ons zal gelden.' 
Vrijwel gelijktijdig liet Groen
Links-voorzitter Miriam de 
Rijk weten dat haar partij de 
voorkeur geeft aan een lijst
verbinding met de SP, boven 
eentje met de PvdA. Volgens 
SP-secretaris Tiny Kox ' is deze 
vervelende kwestie daarmee 
afgedaan en kunnen we ons 
weer met echte politiek gaan 
bemoeien. ' 

Snel 

• 

Landelijke 
WAO-manifestatie 

7 december 

Verkiezingstijd is actietijd. 

En dus organiseren de SP en comité Handen 
af van de WAO op zaterdag 7 december een 

landelijke actiemanifestatie in het 
Jaarbeursgebouw in Utrecht. 

Een aantal sprekers zal daar zijn visie 
geven op de WAO en de WAO-plannen van 

de demissionaire regering. Ook komen 
verschillende 'ervaringsdeskundigen' aan het 

woord: schrijvers van het 'Groot virtueel 
zwartboek WAO', waaraan momenteel op de 

website waoplein.nl wordt gewerkt. 
Demissionair minister De Geus wordt 

uitgenodigd om het zwartboek in ontvangst 
te komen nemen. 

Afdelingen wordt dringend verzocht 
voor een forse delegatie te zorgen. 

Meer info: www.waoplein.nl 

in een zwartboek. Daaruit blijkt dat de huurders 
slecht te spreken zijn over het incassobeleid van 
hun huisbaas. Niet alleen de anderhalve euro 
boete bij niet-automatisch betalen wekt irritatie 
op, ook de boete van 35 euro bij het te laat beta
len van de huur stuit op veel kritiek. Andere 
slechte ervaringen die de huurders meldden, 
betroffen het onderhoud, de afhandeling van 
de huursubsidie, de klachtenafwikkeling en de 
schoonmaak. Het zwartboek is -vergezeld van 
een aantal aanbevelingen- inmiddels aangebo
den aan de directie van het WBR. 

De verkiezingsborden stonden 
weer vroeg in Groningen: 
voordat er landelijke posters 
waren. De afdeling reageerde 
echter snel. Binnen een dag 
was een aantal borden voor-

zien van een grote poster 
CAO-formaat) met een forse 
tomaat en de tekst: 'Kortston
dige troost voor Jan-Peter, 
Oerrit en Wouter: het zijn nóg 
maar peilingen. ' 

Kamerlid nodig? Bel Marianne Langkamp 
In de laatste weken voor de 
verkiezingen wordt er een 
landelijke tour georganiseerd 
van onze Kamerleden. Maar 
ook in de periode daarvoor zijn 
ze graag bereid langs te komen 

voor een spreekbeurt, een actie 
of een debat. De enige 
voorwaarde is, dat de afdeling 
de zaak goed organiseert. 
Organiseer je iets, waaraan een 
Kamerlid voor een waardevolle 
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bijdrage kan zorgen? Neem 
dan contact op met Marianne 
Langkamp van het Politiek 
Team in Den Haag. Telefoon 
(070) 318 38 01, e-mail 
mlangkamp@sp.nl 
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SP-Arnhem knokt voor andere kijk 
op stadsvernieuwing 
Bij een stevige actie komt meer kijken dan een 
spandoek, een folder en een megafoon. Deze 
keer als leerzaam voorbeeld de manier waarop 
de afdeling Arnhem uiting geeft aan haar 
betrokkenheid bij de mensen in Malburgen-West. 

Gerrie Elfrink 

4 

Mal burgen-West is een na-oor
logse wijk in Arnhem-Zuid. 
Op een aantrekkelijke locatie 
gebouwd, maar inmiddels aardig 
aan het verpauperen en groten
deels bewoond door mensen met 
een laag gemiddeld inkomen. Dé 
wijk dus om grootschalige her
structureringsplannen voor te 
maken. Dat wil zeggen voorstel
len om veel goedkope huurwo
ningen te slopen en er een 
beduidend kleiner aantal dure 
koopwoningen voor in de plaats 
te bouwen. De plannen daar
voor liggen er al een aantal 
jaren en al die tijd zitten de 
bewoners in onzekerheid, ge
beurt er niets aan de woningen 
en doet de gemeente ook maar 
niets aan de woonomgeving. 
Voor de SP was de maat vol. 
Besloten werd de kwestie Mal
burgen-West hoog op de politie
ke agenda te zetten. 
Fractievoorzitter Gerrie Elfrink 
legt uit hoe dat in zij n werk is 
gegaan. 'We zijn eerst met onze 
leden en vervolgens ook met an
deren in de wijk gaat praten. De 
gemeente voert er een winkel
ontmoedigingsbeleid, en we 
kwamen ook bij winkelier die 
daar woest over is. Van hem 
konden we drie maanden lang 
een pand in de wijk huren voor 
100 euro per maand. Dat heb
ben we gedaan, en vanaf half 

september houden we nu -
samen met de Lokale Minima 
Bond - drie dagen in de week 
spreekuur in de wijk. Dat heb
ben we natuurlijk m een 
nieuwsbrief aan alle bewoners 
bekendgemaakt. Later hebben 
we ook een informatiebrochure 
over de rechten van de huurders 
verspreid. 
Een belangrijk moment in de 
campagne was wel de raads
commissievergadering waarop 
we enkele wijkbewoners bereid 
gevonden hadden over hun 
ervaringen te vertellen. De ver
halen over de verwaarlozing 
van de woningen en de wijk 
hebben de ogen van veel raads
leden geopend. Later is de 
raadscommissie op ons voorstel 
in de wijk wezen kijken en heb
ben we een film over de wijk 
vertoond. Inmiddels vind vrij
wel iedereen dat er wat moet 
veranderen.' 
De spreekuren in de wijk wor
den wisselend bezocht, maar 
zorgen er in ieder geval voor dat 
allerlei zaken direct bekend 
worden. Elfrink: 'We merken 
het meteen als de woningstich
ting een brief stuurt, en kunnen 
daardoor snel reageren. We ge
ven informatie, en proberen 
concrete problemen zo snel 
mogelijk op te lossen. Zo heb
ben we bijvoorbeeld samen met 
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de kinderen in de wijk een suc
cesvolle actie gevoerd voor het 
opknappen van de speeltoestel
len. De wethouder heeft nu toe
gezegd dat dat gaat inderdaad 
gaat gebeuren. Ook een klein 
punt als een slecht afgesteld ver
keerslicht hebben we meteen 
aangepakt.' 

Wat is eigenlijk het doel dat je 
wilt bereiken met de campagne? 
Elfrink: 'Het uiteindelijke doel 
is dat er een nieuwe visie op 
stadsvernieuwing ingang vindt, 
eentje waarbij het niet alleen 
gaat om de boekhouding van de 
woningstichting en de nieuwe 
woon locatie voor mensen met 
veel geld, maar waarbij ook de 
huidige bewoners delen in het 
succes. Dat hebben we nog niet 
bereikt, maar we boeken zeker 
vooruitgang. De woningstich
ting had eerst iets van wij doen 
wat wij willen, maar gaat -
vooral onder invloed van de 
vele publiciteit over onze activi
teiten - nu toch steeds meer 
rekening houden met de belan
gen van de huurders .' 
SP'ers zijn aanwezig op elke 
bewonersavond in de wijk, en 
om nog meer duidelijk te maken 
hoe serieus de SP zich de pro
blemen aantrekt van Malbur
gen-West bezoeken binnenkort 
Kamerlid Piet de Ruiter en oud
Kamerlid Rerni Poppe de wijk. 
Half december verlaat de SP het 
pand in de wijk. 'Maar we zul
len de ontwikkelingen nauw
gezet blijven volgen,' belooft 
Elfrink. 'Juist in een wijk als 
Malburgen-West moeten de 
mensen altijd op ons kunnen 
rekenen.' • 



• • 

Kan de overheid ons 
morele lesjes leren? 

Terecht stelt Jan Marijnissen (in Spanning 10) 
dat een overheid die zelf een asociale politiek 
voert niet hoog van de toren mag blazen waar het 
de normen en waarden van burgers betreft. De 
mentaliteit van mensen ontwikkelt zich immers 
niet onafhankelijk van hun omstandigheden, als 
een zuiver 'geestelijk' gegeven, maar juist mid
denin de concrete realiteit van hun dagelijks 
leven. Dat betekent dat een overheid die zorg en 
onderwijs verwaarloost en de inkomensverschil
len doet toenemen medeverantwoordelijk is voor 
dezelfde maatschappelijke verruwing waarover 
ze vervolgens haar afkeuring uitspreekt. Daar 
wringt iets. 

Maar als de normen en waarden van gewone 
mensen niet los te zien zijn van de maatschappe
lijke verhoudingen moet ook de moraal die de 
overheid uitdraagt, zowel in woorden als in da
den, begrepen worden in termen van die verhou
dingen. De overheid is niet een boven alle sociale 
tegenstellingen verheven scheidsrechter- ze 
kiest juist voortdurend partij. De liberale illusie 
van de mens zonder geschiedenis, zoals die door 
Jan aan de kaak gesteld wordt, hangt nauw 
samen met de illusie van een overheid zonder 
geschiedenis. De overheid bestuurt niet bij de 
gratie Gods, maar bij de gratie van de kleine 
minderheid die het in reële termen voor het zeg
gen heeft. De sociaal-economische orde die wij 
als SP fundamenteel ter discussie stellen kan niet 
zonder een overheid die de rust handhaaft en de 
voorwaarden schept voor het soepel draaien van 
de maatschappelijke machine. Daarbij staat haar 
niet een abstract 'algemeen belang' voor ogen, 
maar de zeer concrete belangen van haar brood
heren. Dat zijn de grote bazen, die leven van 
speculatie, dividend en gouden handdrukken, 
kortom: de mensen die de revue passeren in onze 
'Atlas van de macht' . 

De tegenstrijdigheid die Jan aanwijst tussen de 
asociale politiek van de overheid enerzijds en 
haar zalvende morele praatjes anderzijds is dan 
ook niet meer dan een schijnbare tegenstrijdig-

Spanning • 21 november 2002 

Met citaten van Jan Marijnissen 
nam de vorige Spanning een 
voorschot op de normen en 
waardendiscussie die Balken
ende de Tweede Kamer in het 
vooruitzicht heeft gesteld. Hier 
een reactie van Hiram van der 
Gaag. 

heid. Een graaiers-moraal heeft zulke praatjes 
juist nodig. Door de schuld voor de maatschap
pelijke verruwing bij de gewone mensen te leg
gen blijven de grote boeven buiten schot en de 
echte vragen onbeantwoord. Zakkenrollers zijn 
dieven, maar aandeelhouders die besluiten hon
derden banen te schrappen omdat meer efficiency 
meer winst betekent, gelden als gerespecteerde 
burgers. Dat is de moraal die de overheid uit
draagt- en niet alleen onder een rechtse rege
ring. 

Als de overheid zegt: 'De samenleving, dat ben 
jij! ' is dat niet alleen een manier om de zwarte 
piet naar de burgers door te spelen, maar ook een 
staaltje van propaganda. Want als het aan die 
overheid ligt blijft het zo dat gewone mensen erg 
weinig te zeggen hebben over de samenleving. 
Zoals we in 'Heel de mens' hebben vastgesteld 
zou alleen democratische zeggenschap over de 
economie wat dat betreft zoden aan de dijk zet
ten. En die opvatting van democratie verdraagt 
zich niet met de overheid zoals we die nu ken
nen. 

Het heeft daarom niet veel zin een beroep te 
doen op de overheid om zich eens wat beter te 
gaan gedragen en zo een moreel baken voor de 
burgers te vormen. Natuurlijk moeten we, 
zoals Jan ook doet, de hypocrisie van de Bal
kenende-moraal ter discussie stellen, maar 
zonder te geloven dat deze overheid (of ' de 
politiek') zich kan ontwikkelen tot een opvoe
der of een lichtend voorbeeld. Dat zit er een
voudigweg niet in. We zullen zelf onze normen 
en waarden moeten definiëren, door voort
durend het moreel tekort dat ingebakken zit in 
deze sociaal-economische orde aan het licht te 
brengen en daar een andere orde en een andere 
moraal tegenover te stellen. Wij hebben geen 
gefantaseerde publieke moraal nodig, geen 
behoudende, veilige poldermoraal waar ieder
een het schijnbaar over eens is, maar een con
crete, strijdbare, socialistische moraal , die 
maatschappelijke tegenstellingen niet toedekt, 
maar daarin juist stelling neemt, en die boeven 
boeven noemt en dieven dieven. 

Hiram van der Gaag, Utrecht 
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Discussie naar 
aanleiding 
van 'Venlo' 

Opvoedondersteuning 
dringend gewenst 

'Venlo', de dood van René Steegmans nadat hij 
opmerkingen maakt over asociaal gedrag, inspireerde 
Jan Marijnissen tot het starten van een discussie op 
www.sp.nl over de opvoeding. In Spanning een 
selectie uit de vele- vaak zeer ter doende- reacties, 
plus de antwoorden van de SP-fractievoorzitter. · 

De stelling van Marijnissen luidde: 'Nederland 
is geschokt door Venlo. De tijd is (al lang) rijp 
voor een totaal-offensief. Onderdeel van dat 
offensief moet zijn dat we erkennen dat er 

vaak in de opvoeding iets fout gaat en dat 
maatregelen niet kunnen uitblijven. 50.000 mis-

handelde kinderen per jaar is ook zo'n symptoom van de 
problemen van veel ouders met het opvoeden van hun 
kinderen. De overheid dient samen met pedagogen een fijn
mazig net van adviesbureaus op te zetten voor advies aan 
ouders en kinderen. Minimaal één maal per jaar brengen 
ouders en kinderen een bezoek aan deze bureaus.' 

De reacties 

Ah, jewel. De overheid 
zal het opnieuw opknap

pen. Ik ben van mening dat een 
wakende en actieve overheid 
onmisbaar is om sturing te ge
ven aan maatschappelijke pro
cessen. Geen misverstand daar
over. Maar het zijn de mensen 
die op de eerste plaats invulling 
geven aan hun pedagogisch 
proces. Het onderwijsveld, de 
buurthuizen, de GGD, de zuige
lingenzorg, het zijn instrumen
ten die de ouders ten dienste 

staan bij moeilijkheden en vra
gen. Versterking van deze func
ties en verzelfstandiging in de 
woonkernen kan de ondersteu
ning van ouders bij hun taken 
verlichten. Daarvoor is een be
tere bereikbaarheid en herken
bare dienstverlening van deze 
diensten nodig. Een totaal of
fensief met verplichte controle 
bezoeken maakt eerder onmon
dig en hevelt de bewustwording 
over de verantwoordelijkheden 
van ouders over aan een 'alwe
tende' elitaire overheidsmoloch. 
Wat verwacht je van zo'n jaar
lijks bezoek? We gaan ook twee 

maal per jaar naar de tandarts en 
als hier iets mis is, is dat door de 
deskundige (tandarts) duidelijk 
te zien. Maar wat gebeurt er tij
dens een jaarlijks bezoek aan 
een adviesbureau voor opvoe
ding? De ouders I kinderen zul
len zelf moeten aangeven of ze 
een probleem hebben. Dat is 
van buitenaf niet te zien. Ouders 
zullen dit in de meeste gevallen 
niet doen . Het is namelijk be
kend dat ouders het probleem in 
de opvoeding van het kind vaak 
zo lang mogelijk ontkennen. En 
kinderen die zullen, zeker wan
neer ze samen met hun ouders 
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een consult hebben bij een ad
viesbureau natuurlijk niet mak
kelijk in het bijzijn van hun 
ouders durven zeggen dat er wat 
mis is in hun opvoeding. 

Ik ben van mening dat 
op de scholen het ver

schijnsel agressie diepgaand 
behandeld moet worden. Als 
kinderen van jongs af aan in
zicht leren krijgen in wat agres
sie is -ook in jezelf- en hoe je 
daar het beste mee om kunt 
gaan, wordt er een basis gelegd 
die het tij misschien zou kunnen 
keren. Agressie is in mijn ogen 
een onmiddellijke en rem
mingsloze uiting van onvrede. 
Je zou ook andere manieren 
kunnen aanleren om met on
vrede om te gaan. Kinderen 
zouden op school veel meer 
moeten leren over de mens en 
zijn drijfveren. Het blijkt wel 
dat het hard nodig is. 

De alsmaar stijgende 
huizenprijzen hebben 

ervoor gezorgd dat ouders van 
jonge gezinnen vaak allebei 
moeten blijven werken om de 
hypotheeklasten op te kunnen 
brengen. De kinderen zijn het 
eerst de dupe, natuurlijk. Ze 
worden overdag van hut naar 
mutje gesleept. En als ze 
's avonds thuiskomen, dan zijn 
vader en moeder te moe om nog 
te kunnen aanhoren hoe ze het 



op school hebben gehad. Ver
volgens gaan we vooral de jon
getjes zoethouden met (geweld

dadige) computerspelletjes en 
de meisjes met een eigen televi
sie op de kamer, wat de een
zaamheid en de onderlinge ver
vreemding alleen nog maar ver
groot. Kunnen we niet beter 
deze vicieuze cirkel doorbreken 
in plaats van weer een blik 
goedbedoelende ambtenaren 
open te trekken? 

Opvoedi ngsadviesbu
reau's door de overheid 

ingesteld komt op mij als onac
ceptabele overheidsbemoeienis 
over, noch daargelaten de prak
tische uitvoering daarvan. Hoe 
denk je dat door een bezoek per 
jaar opvoedingsproblemen kun
nen worden achterhaald? Wat 
problematisch is en wat niet? 
Eerder zou ik de oplossing zoe
ken in de directe omgeving van 
de kinderen of ouders. Hier kun
nen problemen gesignaleerd 
worden in de context waarin 
deze plaatsvinden. Ik denk hier
bij aan, werkgever, leraren, 
huisartsen, maar ook buren en 
vrienden. Een 'totaal offensief', 
dat hen bereikt en hen alert 
maakt op de mogelijkheden die 
er zijn om 'probleemgevallen' 
te signaleren en daarmee om te 
gaan, lijkt mij effectiever dan 
een van overheidswege inge
steld adviesbureau. 

Pedagogisch advieshu
ra's zouden een hulp

middel kunnen zijn, maar bij 
een totaal-offensief zou ik veel 
meer willen betrekken. Bijvoor
beeld: 

• meer tijd voor de opvoeding 
(wat inhoudt dat betaald werk 
geen dogma meer moet zijn, en 
dat opvoeden ook als maat
schappelijke taak gezien en be
loond wordt); 
• serieus in discussie gaan over 
waarden en normen, waarbij 
overheid en bedrijfsleven een 
zeer grote rol spelen (afbraak pu
blieke sector, onderwijs, twee
deling, commercie die letterlijk 

over lijken van mens en dier 
gaat, geweld op tv); 

vechten tegen de bierkaai was. 
Denk je nu echt dat wij advies 
van specialisten krijgen? De op

zet is hartstikke goed en nodig, 
maar weet je wie er op gezet 
worden? Jonge meiden die net 
van de opleiding afkomen of 
nog bezig zijn, want wat zijn die 
stagiaires toch lekker goedkoop. 

opvoeding ook voor je rekening 
nemen. 

• gedrag van publieke figuren 

(politici die zich misdragen, 
graaiende managers, prinsen die 
voor hun beurt spreken nog 
voor ze weten waar een rechts
zaak over gaat, zoals in de AH
zaak), deze mensen hebben , of 
ze nu willen of niet, een voor
beeldfunctie. Want waarom 
zouden opgeschoten jongeren 
zich goed gedragen, als hun 
voorbeelden zich misdragen, in 
het 'landsbelang'? 

Het idee op zich spreekt 
mij wel aan, alleen heb 

ik met mijn tien jaren ervaring 
in de kinderopvang, er geen 
goed gevoel over. De reden dat 
ik ben weggegaan bij de kinder
opvang, was dat het continu 

Als mensen kiezen voor 
ki oderen en daarmee 

dus kiezen een grote verant
woordelijkheid op zich te ne
men, vind ik dat deze mensen 
hun kinderen ook zelf moeten 
opvoeden. Dus niet 's morgens 
om acht uur naar de crèche en 
's avonds om zes uur weer op
halen . Laat iedereen zijn eigen 
kind opvoeden. Als je voor kin
deren kiest en het geluk hebt ze 
te kunnen krijgen, moet je de 

De stelling vind ik te 
generaliserend, te ver 

gaan, te veel geld kosten. De 
meeste ouders voeden hun 
kind(eren) wel goed op. Wie 
controleert de naleving van zo'n 
advies? Wie gaat bepalen wat 
een goede opvoeding is? Wat 
kost een pedagogisch adviesbu
reau? Het probleem zit in de 
maatschappij. Reinheid, Regel
maat, Rust en af en toe een 
Knuffel!!! Is dat niet waar het 
allemaal om draait. Wat eigen
lijk zo eenvoudig is, dat we het 
allemaal vergeten, omdat we 
zo'n haast hebben?! Volgens 
mij ontbreekt het de huidige op
voedende samenleving uitslui
tend aan tijd voor de kinderen. 

In de stelling pleit ik voor een 
totaal-offensief, en zeg dat 

Marijnissen 

daar onder meer onderdeel van zou kunnen 
uitmaken een fijnmazig netwerk van bureaus 

voor ondersteuning van ouders en opgroeien
de kinderen. Met andere woorden: mijn sugges

tie is niet het totaalplan, het is slechts een onderdeel. Na
tuurlijk ligt er bij de opvoeding ook een taak voor de verde
re omgeving van kinderen: leiders van verenigingen, leraren, 
enz. Natuurlijk moeten schoolgebouwen niet vies en ouder
wets zijn, natuurlijk moet er veel meer aandacht komen voor 
het vmbo (met name om de uitval te voorkomen!}, natuurlijk 
moet het geweld op tv en verwerpelijke computerspelletjes 
worden bestreden, natuurlijk levert ook het hedonisme in 
deze consumptiemaatschappij een bijdrage aan de proble
men, natuurlijk moet er meer aandacht komen voor waarden 
en normen enzovoorts. 
De achtergrond van mijn stelling is dat mijn indruk is dat 
veel ouders problemen hebben met het grootbrengen van 
hun kinderen. Velen zouden daarbij graag hulp en advies 
krijgen. Schroom ontstaat omdat het vragen van hulp gezien 
wordt als een teken van zwakte. Ten onrechte. Natuurlijk, 
heel veel ouders gaat het heel goed af, maar anderen kun
nen heel goed hulp gebruiken. Als daarvoor bestaande struc
turen ook gebruikt kunnen worden vind ik dat natuurlijk ook 
prima. Nu werken veel hulpverleners langs elkaar heen. We 
hebben daar onlangs bij de 'zaak Roermond' weer een dui
delijk voorbeeld van gezien. Ik wil dat veranderen. Ik wil dat 
ouders moed gegeven wordt door ze te steunen. Er zijn voor
beelden van heel succesvolle ondersteuning door middel van 
mensen die regelmatig gezinnen met problemen bezoeken 
en zeg maar 'meeleven' met het gezin. 
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Opvoeden is een actieve 
daad, het is iets anders dan 

Marijnissen 

'laat maar waaien'. Niet iedereen is automa
tisch bereid de noodzakelijke confrontatie te 

zoeken om zo een kind waarden en normen bij 
te brengen. Het blijkt dat niet elke ouder in staat 

is invoelingsvermogen over te brengen op de kroost. Mij lijkt 
het nuttig wanneer we daar meer aandacht aan zouden be
steden. 

perkt deel. Maar wat wil je. De 
beste man of vrouw heeft pak
weg tien minuten voor zo'n ge

sprek, twee maal per jaar. Daar
bij heeft hij of zij zo'n dertig 
kinderen waar iets over gezegd 
moet gaan worden. De leer
prestaties zijn dan al gauw het 
enige waar iets over gezegd 
kan worden. Dus : investeer in 
het onderwijs, zorg dat er klei
nere klassen komen en dat er 
meer deskundigheid op scholen 
aanwezig is,s met name op het 
gebied van de sociaal emotio
nele ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Betrek bij dit plan 
de GGD, die ook de kinderen 
om de paar jaar ziet en intensi
veer de activiteiten rondom een 
kind of een gezin als daar aan
leiding voor is . Zorg dat de so
ciaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen niet langer 
ondergeschikt is aan de cogni
tieve ontwikkeling. 

Nieuwe reacties 

Veel opvoeders en opge
voeden passen te vaak 

methodes toe zonder zich een 
aantal vragen te stellen. Belang
rijke vragen zijn (voor de op
voeder): 
• Ik vraag iets van een kind, 
zou ik zelf die vraag ook aan 
mezelf durven stellen? 
• Is het kind echt geholpen met 
mijn sturing, opdracht, opvoe
ding? 
• Komt mijn 'hulp' wel op het 
juiste moment bij de juiste per
soon? 
Naar mijn mening dient het on
derwijs zo ingericht te worden 
dat de kinderen zichzelf Ieren 
kennen. Dat ze naar zichzelf 
'luisteren'. Alle kinderen wil
len groot worden, opgroeien. 
Alleen is ieder groeiplan uniek. 
Het onderwijs zou een om
geving moeten zijn waar al die 
verschillende groeiplannetjes 
tot hun recht kunnen komen. 
Wanneer die kinderen hun goe
de en minder goede kanten 
kennen en ermee om kunnen 
gaan ben je al een heel stuk 
dichter bij de heling van de 
kwaal. Gelukkig zijn er in Ne
derland al initiatieven in deze 
richting, maar helaas is de in
spectie vooral gericht op extra 
controle en of het cognitieve 
niveau maar hetzelfde is als de 
rest van Nederland. Een school 
met een hoge citoscore levert 
ook kinderen af die elkaar in 
elkaar beuken! 

Waarom niet gewoon 
een adviseur op de ba

sisscholen zelf in de vorm van 
een maatschappelijk werker, 
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dan wel pedagoog. Zo is de 
communicatie tussen scholen 
en ouders meer optimaal, dat 
wil zeggen, dat ouders en scho
len en ouders onderling wat 
meer één lijn trekken. Boven
dien houden Ieraren er ook qua 
opvoeding aparte ideeën op na. 
Daarnaast zou een vak op de 
basisschool als 'moraal' niet 
gek zijn. Ik heb een jaar als 
gezinsvoogd stage gelopen en 
daar gezien dat opvoeding 
ongeveer het belangrijkste is 
om agressie en criminaliteit te 

voorkomen. Dat betekent in
vesteren in de toekomst. Het 
wordt tijd dat hulpverlening, 
pedagogiek en scholen de han
den meer ineenslaan! 

Zo 'n fijnmazig net is er 
eigenlijk al: het onder

wijs. Wij voeren al jaarlijks en
kele gesprekken over onze kin
deren op school met de leer
krachten . Maar als je niet uit
kijkt gaat het alleen maar over 
de leerprestaties. Horen ook bij 
de opvoeding maar zijn een be-

Ik maak uit de vele reacties 
op dat de meeste mensen 

opnieuw Marijnissen 

niet zitten te wachten op nóg weer een nieu-
we instelling. 'Het is al zo druk in welzijns

land', schrijft men dan. Ik ben het daar wel mee 
eens. Sommigen suggereren: 'Waarom zo'n initiatief voor 
opvoedondersteuning niet binnen het schoolverband?' Dat 
lijkt me een goed voorstel. We moeten dan wel bereid zijn 
om daar dan de financiële middelen voor vrij te maken. Ik 
hoorde laatst iemand zeggen: 'Kinderen krijgen tegenwoor
dig in één jaar meer impulsen te verwerken dan iemand in 
de zeventiende eeuw in héél zijn leven.' Vroeger zei de peda
goge Bladergroen: 'Kinderen hebben rust, reinheid en regel
maat nodig.' Ik zou daar nu ook graag 'ruimte' aan toevoe
gen. Deze twee opmerkingen samen geven in een notendop 
aan waar het tegenwoordig fout gaat bij menig kind. Dat is 
een structureel probleem. Inderdaad, niet op te lossen met 
ondersteuning voor de ouders alleen. Maar toch, nu laten we 
de opvoeding vooral over aan de ouders, en hen alleen. Ve
len zijn daar niet voor toegerust. Zo denk ik dat het normaal 
zou moeten zijn dat wanneer je aan kinderen begint dat je 
ook minimaal een cursus volgt waarin je de beginselen van 
de opvoedkunde leert. Ik wil dat niet verplichten, maar het 
zou normaal moeten zijn. Ook in het verdere verloop van de 
opvoeding hebben heel veel ouders vragen en problemen. 
Bespraken ze die vroeger met de ervaringsdeskundigen in 
de buurt (de buren en de familie), tegenwoordig gebeurt dat 
steeds minder. Ik zou dat graag terug hebben, maar tot die 
tijd zou het een goede zaak zijn wanneer er binnen school
verband meer ruimte komt voor dit soort zaken. 
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De SP is voorstander van een maatschappelijke stage voor 
alle kinderen die schoolplichtig zijn. We vinden ook dat er op 

opnieuw Marijnissen 

de scholen minder aandacht besteed moet worden aan de cognitieve vakken 
zodat er ruimte komt voor zaken als filosofie en 'waarden en normen'. 

De doorgeschoten individualisering in combinatie met het hedonisme (van
daag voor alles en alles voor vandaag) zijn een belangrijke oorzaak voor de 
problemen waar we in de opvoeding mee te maken hebben. Pech moet weg, 
we hebben allemaal recht op geluk, en wel meteen. Maar zo zit het leven 
niet in elkaar. Te weinig mensen krijgen nog een oefening in bescheidenheid. 
Ik vind dat de pedagogen weer terug moeten op het voetstuk dat ze eens 
bezetten. Zaken als de basisvorming en de tweede fase waren dan nooit 
ingevoerd. Er zou ons op veel terreinen veel ellende zijn bespaard, als collec
tief maar vooral ook voor de kinderen waarover we het hier hebben. 

ouders gewoon worden dat ze 
hulp kunnen vragen bij moeilijke 
opvoedkwesties. 

Ik mis de toevoeging 'op 
vrijwillige basis voor 

niet-probleem gezinnen' en 'op 
verplichte basis voor probleem
gezinnen'. Nou wordt er weer 
een groep gogen op gezet die 
het in zijn algemeenheid wel 
even beslissen. Er zijn veel 
'goede' manieren om kinderen 
op te voeden en ouders dienen 
daar ook vrijheid in te hebben. 

Meer reacties 

Ik ben zelf aan het leren 
voor HBO-pedagoog en 

www.sp.nl: 
inzicht in de 
visies van de SP 
en die van 
heel veel mensen 
Voor wie het nog niet weet: 
www.sp.nl is een uitstekende 
bron om te weten te komen wat 
de SP vindt van allerlei zaken, en 
tevens een prima middel om 
inzicht te krijgen in de reacties 
van veel mensen daarop. Het 
gastenboek weerspiegelt de visie 
van 'de mensen' op actuele ont· 
wikkelingen en de discussies 
laten zien hoe er over belangrijke 
kwesties gedacht wordt. De 
discussies die nu lopen, gaan 
over lijstverbindingen, voetbal· 
vandalisme, een minister voor 
ontwikkelingssamenwerking, 
illegalen, asbestsanering, gesub
sidieerde arbeid, vrouwenonder
drukking, collegegelden en groe
ne stroom. De moeite van het 
lezen waard! 

ik merk dat mensen behoefte 
hebben aan advies bij de opvoe
ding, vooral in deze tijden. Ik 
vind dat een bezoek aan zo'n 

bureau net zo frequent moet 
worden als aan een consultatie
bureau en op latere leeftijd de 
schoolarts. Het moet voor de 

De SP staat erom bekend dat ze 

altijd zoekt naar de oorzaken van 

Weer Marijnissen 

misstanden. Niet zelden komen we dan op het 

falend beleid van Paars, of algemener, de heersende 

politiek. Ten onrechte denken veel mensen dat de SP 

geen oog heeft voor de eigen verantwoordelijkheid van 

de burgers, de ouders en de kinderen in dit geval. Dit is een mis

verstand. De SP heeft altijd de rechten maar ook de plichten van de 

burgers benadrukt. Geen solidariteit zonder offers, inzet vóór de 

mensen maar nooit zónder de mensen. 

Nu naar het onderwerp. Natuurlijk hebben ouders de grootste ver

antwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. De mees

ten slagen daar ook uitstekend in. Deze mensen mogen trots zijn op 

hun kroost. Maar het gaat ook vaak (steeds vaker) fout. Moeten we 

daarbij machteloos toekijken zonder in te grijpen en te helpen, 

ondanks de grote gevolgen (later) voor de samenleving? Ik denk 

het niet. Ik ben ervan overtuigd dat er veel ouders zijn die graag 

wat meer advies zouden hebben bij de moeilijke opdracht nieuw 

leven een eerlijke kans te geven. Mijn voorstel dient dáártoe. 

En de laatste reacties 

Neen, er moeten geen 
adviesburo's voor de op

voeding komen. Het enige ad
viesburo, wat hiertoe opnieuw 
opgetuigd moet worden, is in de 
huiselijke sfeer. Dat het alle
maal uit de hand is gelopen, is 
het gevolg van het feit, dat de 
afgelopen dertig jaar, zich het 
sluipende verschijnsel heeft 
voorgedaan, dat wat vroeger 
door één kostwinner aan geld 
werd binnengebracht, nu door 
beide ouders moet worden op
gehoest. Nogmaals, weinigen 

zijn zich daarvan bewust. Dat 
betekent, dat er geen tijd is voor 
de opvoeding, met alle negatie
ve gevolgen van dien. 

Mijn stokpaardje: rust, 
ruimte, regelmaat en 

licht, lucht en liefde De 3 R's en 
L's leerden wij vroeger op de 
opleiding. Ik ben 17 jaar peuter
leidster en heb intensief contact 
met de ouders. Aan de koffie
tafel komen veel grote en kleine 
opvoedproblemen aanbod. 
Ouders hebben steun aan el
kaar. Een maal per maand 
schuift de wijkverpleegkundi-
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ge aan en is er meer tijd om de 
problemen te bespreken. Ik ben 
helemaal voor een opvoedcur
sus tijdens de zwangerschap. 
Het zou normaal moeten zijn: 
je gaat naar zwangerschaps
gym en naar de opvoedcursus. 
Er zou meer geld naar peuter
speelzalen moeten zodat er 
twee leidinggevenden op de 
groep komen zodat er meer tijd 
aan opvoedingsondersteuning 
gegeven kan worden. Peuter
speelzalen hebben als voordeel 
boven weer een nieuwe instan
tie dat ze zeer laagdrempelig 
zijn. 
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Antwoorden 
aan Groenlinks 

Na acht jaar Paars géén 
lijstverbinding met PvdA! 

Groenlinks zocht de media met een voorstel voor een 

lijstverbinding met de SP en de PvdA. De PvdA reageerde 

met het voorstel daar ook D66 bij te betrekken. De SP

reactie was een brief van partijsecretaris Tiny Kox, waar

in hij uitlegde dat de SP de acht jaren Paars met de PvdA 

als grootste regeringspartij nog niet vergeten zijn. 

'Allereerst over het aangaan van 
een lijstverbinding voor de ko
mende Kamerverkiezingen. Het 
was jammer dat in mei ondanks 
de lijstverbinding tussen Groen
Links en SP, jullie elfde zetel 
toch verloren ging. Maar in het 
recente verleden- bijvoorbeeld 
bij de Eerste Kamerverkiezin
gen - hebben jullie er in ieder 
geval wel baat bij gehad. Reden 
voor ons om die afspraak bij de 
verkiezingen van 2003 voort te 
zetten (dit keer voor Tweede 
Kamer, Provinciale Staten en 
Eerste Kamer). Ik heb jullie dat 
in mijn brief van 17 oktober j.l. 
al laten weten. Onze achterban 
heeft vrede met zo'n afspraak 
en die van jullie ook, volgens 
mij . Graag verneem ik dan ook 
wat jullie reactie is op ons aan
bod wederom een lijstverbin
ding aan te gaan. 
Het verbaast mij dat jullie nu 
een lijstverbinding met de PvdA 
overwegen. Na 88 dagen pim
pelpaars zijn wij 8 jaren paars 
nog niet vergeten - en de kie
zers evenmin. Om nu plotsklaps 
de grootste partij uit paars tot 
partner in een lijstverbinding 
tussen twee oppositiepartijen 
van paars te betrekken, is on
geloofwaardig. Voor ons, voor 
jullie, voor hen. De tijd zal eerst 
moeten leren welke kant de 
PvdA ná paars op wil. 
Precies ook daarom voelen we 
niets voor een snel gesloten 
tien-punten-pact met die partij. 
Na 12 jaar regeren met eerst het 
CDA en daarna VVD en D66 is 
er voorshands weinig reden om 
aan te nemen dat het nu ineens 
zou sporen tussen onze partijen 
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en de PvdA. Dat gelooft nie
mand en dat moeten we dus ook 
niemand wijsmaken. Laten we 
rustig de kiezers de kans geven 
hun keuze te maken - en laten 
we vooral die keuze niet probe
ren te beperken tot een een
heidsworst met twee smaken. 
De politiek van het moment is 
na alle toestanden een stuk veel
kleuriger- en dat vinden wij erg 
prettig. Er valt echt iets te kie
zen dit keer, inhoudelijk. 
Ik hoop dan ook dat we een in
houdelijke campagne tegemoet 
gaan. Heel veel kiezers zitten 
daar op te wachten. 
Eerlijk gezegd vind ik het in dat 
kader niet bemoedigend dat 
sommigen in GroenLinks de 
laatste dagen voortdurend roe
pen 'dat de SP groeit omdat ze 
het politieke debat uit de weg 
gaat. .. ' Je mag veel van ons 
zeggen maar dát klopt toch echt 
niet. Integendeel. We zoeken al
tijd en overal het debat, met po
litici én met de burger.' 
( ... ) 
'Ik hoop daarom dat deze 
verwijten niet meer gemaakt 
worden - ze zijn aantoonbaar 
onjuist en vooral ook onnodig. 
Niemand zit te wachten op ge
kijf van de ene linkse partij op 
de andere. De echte politieke 
meningsverschillen liggen el
ders naar mijn mening. Wij zul
len in ieder geval niet meedoen 
aan zulk ongewenst gesteggel.' 
( ... ) 
'Het is te hopen dat we elkaar 
geregeld zullen treffen om met 
elkaar publiekelijk van gedach
ten te wisselen. Om te zien wat 
ons bindt, om uit te vinden wat 

ons scheidt. En om kiezers de 
kans te geven hun keuze te be
palen.' 

Beschuldigingen volstrekt 
bezijden de waarheid 

Bij de presentatie van het con
cept-programma en de concept
lijst opende Paul Rosenmöller 
opnieuw de aanval op de SP. Wij 
zouden 'opportunistisch ' zijn, 
de discussie met de LPF geme
den hebben , totaal afwezig zijn 
op milieugebied en niet op
komen voor de mensen in de ge
subsidieerde banen. 
In een reactie hierop aan de me
dia is GroenLinks opgeroepen 
om, net als de SP, haar pijlen te 
richten op de partijen die ver
antwoordelijk zijn voor het be
leid van de afgelopen jaren in 
plaats van te sneren naar een 
partij met wie ze acht jaar lang 
oppositie heeft gevoerd. 
'Triest is het grote gebrek aan 
waardering bij de GroenLinks
leider voor de vele activiteiten 
van de SP op milieugebied. Dit 
jaar opende de partij een specia
le asbestmeldlijn in Twente en ze 
was mede-initiatiefnemer van 
een volkspetitie tegen gevaarlij
ke spoortransporten in Gelder
land. De samenwerking van de 
SP en bewoners- en milieuorga
nisaties tegen de gevaarlijke 
chloortreinen tussen Delfzijl , 
Hengelo en Rotterdam is inmid
dels succesvol. Vorige week nog 
protesteerde de partij tegen de 
bedreiging van kokkels in de 
Waddenzee en de dreigende 
opheffing van het jachtverbod 
op vossen. In nationaal park de 
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Biesbosch is de SP, samen met 
andere organisaties, al lange tijd 
actief tegen voorgenomen gas
boringen van de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij en vóór 
snelle sanering van de lekkende 
Shellstort in het nationaal park.' 

'Volstrekt bezijden de waarheid 
is de bewering dat de SP het de
bat met Pim Fortuyn eerder dit 
jaar uit de weg is gegaan. SP
leider Jan Marijnissen schreef 
een boek ('Schrale rijkdom') 
over paars én pimpelpaars, het 
wetenschappebjk bureau van de 
partij kwam met een speciaal 
boekwerkje over het Fortuynis
me. In huis-aan-huis uitgedeel
de stemwijzers lichtte de partij 
dit voorjaar de verschillen tus
sen paars, pimpelpaars en haar 
eigen programma toe. Ondanks 
sterke aandrang mocht de SP 
niet meedoen aan de grote lijst
trekkersdebatten en Fortuyn 
zelf wees alle verzoeken van de 
media voor publieke debatten 
met de SP-voorman af.' 

'Boos is de SP over opmerkin
gen als zou de SP niks doen aan 
de bedreiging van onder andere 
Melkertbanen . De SP organi
seert sinds jaar en dag mensen 
in gesubsidieerde banen. En 
SP-activisten en Kamerleden 
zijn- doorgaans als enige poli
tieke partij - aanwezig bij alle 
manifestaties van vakbonden. 
De SP is gekend voorstander 
om mensen die volwaardig 
werk doen niet hun werk af te 
pakken maar hun loon op nor
maal niveau te brengen . In het 
nieuwe verkiezingsprogramma 
is dat pleidooi opnieuw op
genomen. Het voorstel is eer
der dit jaar ook doorgerekend 
door het Centraal Planbureau, 
samen met de overige 149 al
ternatieven die de partij ont
wikkeld heeft voor het huidige 
beleid. De plannen bleken haal
baar en betaalbaar, los van de 
politieke wenselijkheid.' • 



25 
uitstekende kandidaten 
plus een groot potentieel 
aan reserves 

2 Agnes Kant 3 Harry van 4 Jan de Wit 
Doesburg Bommel Heerlen 

Amsterdam 

Op 23 oktober stelt het congres de lijst vast waarmee de 
SP de stembusslag van 22 januari ingaat. Ter voorberei
ding daarop hebben alle leden een brief gekregen met 
de informatie hoe ze zich kandidaat konden stellen, en 
heeft een kandidatencommissie een conceptlijst opge
steld. De eerste negen plaatsen daarvan worden ingeno
men door de huidige Kamerleden, in dezelfde volgorde 
als op de lijst voor 15 mei. 

5 Krista 
van Velzen 
Den Haag 

6 Piet 
de Ruiter 
Delft 

7 Ali Lazrak 
Amsterdam 

8 Fenna 
Vergeer 
Leiden 

9 Arda 
Gerkens 
Haarlem 

Vanaf plaats 10 tot en met 25 heeft de commissie kandida
ten geselecteerd op zaken als loyaliteit, creativiteit en de 
kwaliteiten die ze toevoegen aan de fractie. Het voorstel 
aan het congres luidt als volgt: 

10 Hubert Vankan Kerkrade 
Vakbondsbestuurder NU'91, 
voorheen WMC, voorheen 
verpleegkundige 

11 Alejandra Slutzky 
Amersfoort 
Consultant; mensenrechten
activist 

12 Ewout lrrgang Amsterdam 
Econoom/politicoloog; . 
financieel deskundige 
politiek team SP 

13 Hans van Heijningen 
Amsterdam 
directeur solidariteitstands 
X- Y. initiatiefnemer Attac 
Nederland 

14 René Roovers Dongen 
Staten lid, oud-raadslid, 
medewerker Europees team SP 

15 Rosita van Gijlswijk 
Groningen 
raadslid, scholingscoördinator, 
voorheen medewerker 
AbvaKabo 

16 lngrid Dekker Delft 
medewerker landbouw 
Politiek Team SP 

17 Jasper van Dijk Amsterdam 
medewerker onderwijs 
Politiek Team SP 

18 Gerard Harmes 
Alphen a/d Rijn 
Staten lid, oud-raadslid, docent 

19 lneke Palm Rotterdam 
medewerker zorg Politiek Team, 
oud-raadslid 

20 Chandra Jankie 
Haarlemmermeer 
kandidaat-notaris 

21 Henk van Gerven Oss 
huisarts Ons Medisch Centrum, 
raadslid, oud-wethouder 

22 Yorick Haan Schiedam 
Raadslid, medewerker Politiek 
Team 

23 Mahmut Erciyas Oss 
Politicoloog, ambtenaar inbur
gering, medewerker integratie
groep SP 

24 Tuur Elzinga Haarlem 
medewerker FNV, medewerker 
sociale zaken Politiek Team SP 

25 Paul Geurts Horst a/d Maas 
raadslid, oud-Statenlid, 
trajectbegeleider TBS-kliniek 

Op de plaatsen 26 tot en met 30 werken we 
met verschillende lijsten voor de verschillen
de kieskringen, zodat we de beschikking 
krijgen over een groot reservepotentieel aan 
geschikte kandidaten. 
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Sluit sommige 
islamitische scholen 

Bij de Kamerbehandeling 

CDA, VVD en LPF laten kabinet 
over graf heen regeren 

van de Justitiebegroting in de 
Tweede Kamer stelde SP
woordvoerder Ali Lazrak dat 
de overheid islamitische 
scholen moet sluiten die anti
democratisch en anti-integre
rend functioneren. Lazrak 
verwees daarbij naar een Am
sterdamse basisschool die vol
gens de Inspectie niet volgens 
de regels te werk gaat. Jongens 
en meisjes krijgen er geschei
den onderwijs en mannen en 
vrouwen mogen elkaar geen 
hand geven. Lazrak bepleitte 
nader onderzoek naar de 
school, en eventueel sluiting. 
'Er vindt subtiele fundamenta
listische indoctrinatie plaats. 
Als blijkt dat zo'n school niet 
in Nederland thuishoort, moet 
ze dicht.' 
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Het is gebruikelijk dat een 
demissionair kabinet alleen de 
lopende zaken afhandelt, op de 
winkel past als het ware, en 
geen belangrijke beslissingen 
meer neemt. Het loopt immers 
tegen de verkiezingen en het is 
dan wel zo netjes om eerst maar 
eens het volk te laten spreken. 
Valt een kabinet, dan stemt 
de Tweede Kamer over welke 
onderwerpen de ministersploeg 
niet meer mag behandelen, en 
verklaart die 'controversieel' . In 
theorie kunnen de coalitiepar
tijen nog alles laten doorgaan. 
Zij hebben tenslotte een meer
derheid in de Kamer, en vooral 
als voortzetting van hun kabinet 
na de verkiezingen lang niet ze
ker is, kan de verleiding groot 
zijn er nog gauw van alles door 
te drukken. In de praktijk echter 
wordt er serieus geluisterd naar 
een substantiële minderheid in 
de Kamer. Als meer dan 50 le
den een onderwerp controversi
eel vinden, wordt dat doorgaans 
geaccepteerd. Althans, dat wás 
de praktijk. De 'nieuwe politiek' 

van de huidige demissionaire 
coalitie is anders. VVD, CDA 
en LPF willen dat de regering 
alle begrotingen behandelt alsof 
er niets gebeurd is. Over het graf 
heen regeren, als het ware. De 
SP-fractie heeft zich daar fel te
gen verzet: eerst moet de kiezer 
spreken. Alle omstreden ele
menten in de begrotingen zou
den daarom geschrapt moeten 
worden. Agnes Kant stelde dit 
eind oktober in een Kamerdebat 
aan de orde, maar ondanks op
positiebrede steun verwierpen 
de coalitiepartijen haar pleidooi . 
'Het is niet zuiver en getuigt van 
gebrek aan respect voor de kie
zer om na je val van alles door te 
drukken,' aldus Agnes Kant. 
'Balkenende en de coalitiefrac
ties lijken te zijn vergeten dat ze 
de stekker er uit hebben getrok
ken.' Vooral VVD'er Oerrit 
Zalm maakt het te bont volgens 
Kant. 'Hij wil het kabinet niet 
alleen laten doorregeren, maar 
ook nog gebruik maken van de 
situatie om eigen VVD-punten 
door te drukken.' 
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Yorick Haan 
In de vorige Spanning werd uitleg gegeven over 
de functie van Yorick Haan, die bij het Haagse 
P-team werkt als intermediair tussen de fractie 
en de afdelingen. Het artikel is wat verminkt 
overgekomen, door het wegvallen van de kopjes. 
Daarom nu nog even de essentie. 

Yorick kan gebeld en gemaild worden door af
delingsvoorzitters en raadsleden die iets willen 
weten van 'Den Haag' en niet precies weten bij 
wie ze moeten zijn. En Yorick zal regelmatig 
contact opnemen met de afdelingen als de fractie 
over een onderwerp concrete informatie uit 'het 
land' wil hebben. Een voorbeeld hiervan is het 
onderzoek naar de wijze waarop gemeenten 
omgaan met asielzoekers die buiten de opvang 
vallen. Op verzoek van de fractie heeft Yorick de 
verschillende gemeentelijke opstellingen geïn
ventariseerd. 
Yorick is te bereiken op yhaan@sp.nl en op 
(070) 318 38 22 en (06) 17 04 07 91. 



Volop enthousiasme in bomvol Florence 

Op naar een ander Europa! 
Oud-gediende in de linkse 
beweging Erik Meijer was on
der de indruk van de massaliteit 
en het enthousiasme. 'Florence 
was vooral een heel grote groep 
jonge enthousiaste mensen die 
radicale veranderingen eisen. 
Het volstrekte tegendeel van 
geluiden als 'de geschiedenis is 
ten einde, het kapitalisme is een 
gegeven en oorlogen zijn onver
mijdelij k'. Sinds de roeri ge 
periode eind j aren zestig heb ik 
zoiets niet meer aangetroffen. 
Veel jongeren in Zuid-Europa 
zijn erg geïnspireerd door wat er 
momenteel in Zuid-Amerika 

gebeurt, bijvoorbeeld de ruk 
naar links in Brazilië.' 
Ook Angelique Derks roemt de 
energie die de bijeenkomsten 
uitstraalden. 'Het enorme en
thousiasme bij de vele jongeren 
die aanwezig zijn maakt duide
lijk dat de strijd voor een ander 
Europa kan uitgroeien tot een 
grote beweging. De wens tot 
verandering die bij iedereen 
aanwezig is, werkt heel enthou-

Een andere Europa is mogelijk, was het motto waar
onder tegenstanders van het 'Europa van het kapitaal' 
van 6 tot 10 november het Europees Sociaal Forum 
(ASF) organiseerden: een eigen top in het Italiaanse 
Florence. Tienduizenden mensen namen deel aan 
debatten en wisselden ervaringen uit over actie en 
samenwerking in de strijd tegen het neoliberale 
Europa. De SP was aanwezig met een delegatie van 
onder anderen Harry van Bommel (Tweede-Kamerlid), 
Erik Meijer (lid Europees Parlement), René Roovers en 
Angelique Derks (medewerkers Europees Parlement) 
en Guido van Leemput (medewerker Tweede Kamer). 
In Spanning enkele impressies. 

siasmerend . Daar staat tegen
over, dat het nog wel daarin is 
blijven steken. Na twee dagen 
begon ik zinvolle antwoorden 
op de vraag hoe gaan we dat 
voor elkaar krijgen? wel te mis
sen. Vooral op de grote bijeen
komsten was het veel retoriek.' 
Dat er nog geen duidelijke weg 
is naar het andere Europa dat de 
forumdeelnemers willen, ziet 
Meijer niet als een probleem. 
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'Dat kan niet anders in deze 
fase . Het grote belang van het 
ESF is, dat al die ideeën over 
verandering, en al die individuen 
en groeperingen hier met elkaar 
geconfronteerd zijn . Alle ideeën 
die elkaar aan het bevruchten 
zijn, dat is de grote winst. En na
tuurlij k: de sfeer van wij gaan de 
revolutie maken die er in Floren
ce hing, zal bij thuiskomst her en 
der voor ontnuchtering zorgen, 
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als mensen zien hoe de werke
lijke wereld in elkaar zit.' 

Beweging tegen mafia, 
partijen en corruptie 

Florence was de topontmoeting 
van de 'sociale beweging'. Poli
tieke partijen konden zich niet 
aansluiten bij het ESF, en ont
moetten her en der zelfs weer-

stand. Erik Meijer: 'Een heel 
kenmerkend voorbeeld was wel 
de aanwezigheid van een Itali
aanse groepering die zich noemt 
Robin Roodbeweging voor so
ciale rechtvaardigheid en tegen 
mafia, partijen en corruptie.' 
René Roovers: 'Het verschijn
sel is er inderdaad, dat veel 
sociale bewegingen het vertrou
wen in de politiek verloren heb
ben. Die bewegingen zitten met 
de strategische vraag of zij zich 
moeten aansluiten bij politieke 
partijen of verder moeten gaan 
als sociale beweging. Moeten 
we binnen en met politieke par
tijen deze veranderingen teweeg 
brengen of moeten we als socia
le beweging zelfstandig aan de 

gang, als signaalfunctie. Dat is 
de vraag waar veel mensen hier 
mee zitten. De rol die wij hier 
hebben als SP, is vooral die van 
toehoorder. Goed luisteren naar 
wat er leeft. Veel landen in de 
wereld hebben te maken met 
allerlei rampspoed, zoals hon
gersnood. De actievoerders hier 
geven de politiek daarvan de 
schuld. Anderzijds zijn er velen 

die begrijpen dat de politiek de 
weg is om iets te veranderen.' 
Meijer: 'Het probleem speelt 
vooral in Zuid-Europa. We heb
ben het er binnen de fractie van 
Verenigd Links in het Europar
lement ook over gehad. Wat wij 
vooral moeten doen, is duidelijk 
maken dat wij niet de mafia zijn , 
maar een bondgenoot.' 

Aandacht voor vak
bondsstrijd, Oost-Europa, 
de verhoudingen met de 
Arabische wereld en nog 

veel meer 

De SP' ers waren vooral naar 
Florence gekomen om te luiste
ren, contacten te leggen en lessen 

Wereldforum als voorbeeld 
Het Europees Sociaal Forum (EFS) is een Europees 
vervolg op het World Social Forum dat twee jaar 
geleden werd gehouden in Porto Alegro in Brazi
lië. Dat was een wereldwijd gebeuren met meer 
dan zeventigduizend mensen die allerlei work
shops, debatten en demonstraties bezochten. In 
Nederland is het ESF voorbereid door het plat
form 'de wereld is niet te koop'. 

te leren van andere organisaties. 
Wat hebben de verschillende 
bezochte bijeenkomsten opgele
verd? 
Guido van Leemput was niet 
erg onder de indruk van enkele 
van de grootschalige bijeen
komsten die hij bijwoonde. 
'Met de sfeer zat het wel goed. 
Maar inhoudelijk waren het 
toch vooral propagandahande-

lingen. Ik heb echter ook twee 
discussies bijgewoond, die wel 
heel interessant waren. Eentje 
over de vraag hoe we de sociale 
agenda in Europa kunnen com
bineren met de bestrijding van 
extreem rechts. Je ziet nu bij
voorbeeld dat rechts het ook 
heeft over de ongelijk verdeelde 
welvaart, en zich ook keert 
tegen de privatiseringen en 
tegen de oorlog in Irak. De con
clusie was - en die klinkt wat 
moeilijk - dat we nieuwe vor
men van insluitende identiteit 
moeten vinden. Rechts sluit 
mensen uit: vluchtelingen, al
lochtonen, enzovoorts. Wij 
moeten juist iedereen erbij 
betrekken. Op de andere bijeen
komst sprak Samir Amin, een 
prominente Senegalese anti
imperialist over de samenhang 
tussen (zuid)Europa en de Ara
bische wereld . De discussie 
was een overtuigend pleidooi 
voor euro-arabische samenwer
king en activisme tegen dic
tatoriale staten én tegen het 
neo liberalisme.' 
Harry van Bommel was aan
wezig bij een groot anti-oor-
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logsdebat waar meer dan 400 
activisten uit heel Europa spra
ken over de huidige situatie 
rond Irak en de acties ertegen 
in hun eigen land. 'De behoefte 
aan actie bij de verschillende 
organisaties is onverminderd 
groot. Na de Republikeinse over
winning in de recente Congres
verkiezingen in de VS, zietieder
een een aanval op Irak met rasse 

schreden naderen.' Rond de drei
gende oorlog heeft het ESF een 
tweetal concrete afspraken 
gemaakt: op 15 februari worden 
er grote anti-oorlogsdemonstra
ties georganiseerd in alle Euro
pese hoofdsteden. En ook op de 
eerste zaterdag na het begin van 
een oorlog zullen er in overal 
grote protestacties zijn . 

Veel onvrede 
vakbondstop 

Meijer was onder andere aan
wezig bij discussies over de 
vakbeweging en over de ont
wikkelingen in het Oosten van 
Europa: 'De in Florence ver
zamelde actieve vakbondsleden 
zijn ontevreden met de tegen
woordige koers van veel vak
bondsleiders. Die gedragen zich 
als een verlengstuk van de rege
ringen en sociaal-democratische 
partijen, en zijn vooral uit op 
snelle overeenkomsten met de 
ondernemers. Ze doen ook wei
nig tegen oorlog en milieu
bederf. Uit verschillende landen 
kwamen voorbeelden van leden 
die de strijd actiever aanpakken 



dan hun leiders, en daarmee 
succes boeken. Steeds meer 
toegeven aan ondernemers, die 
steeds minder willen betalen 
voor geleverde arbeid, leidt er al
leen maar toe dat we achteruit
gaan. Bedrijfsdemocratie moet 
voorop staan, dus zeggenschap 
van de werkers. De vertegen
woordigster van de leiding van 
het Europees Verbond van Vak-

verenigingen (EVV), die vooral 
hamerde op dialoog, compromis 
en ontwikkeling naar een so
ciaal Europa, werd massaal 
getrakteerd op gefluit en Boe
geroep.' 
'Oost-Europese sprekers klaag
den de afbraak aan van werk
gelegenheid, inkomen en 
publieke dienstverlenjng, die de 
afgelopen 13 jaar is ontstaan. 
Wereldbank, IMF en grote inter
nationale bedrijven kunnen vrij 
hun gang gaan. De EU behan
delt de mensen in die landen als 
tweederangs burgers, die ge
woon arm zullen blijven en veel 
minder subsidie zullen krijgen 
dan eerst was beloofd. Maar 
naar hun mening heeft het geen 
enkele zin om je te verzetten 
tegen de komende toetreding 
van die landen tot de EU. Hun 
advies is: bundel de krachten 
van het verzet in West en Oost 
om samen te strijden tegen oor
log, milieuvervuiling, afbraak 
van de dienstverlening, on
gelijkheid en armoede. Alleen 
zo krijgen we een Europa voor 
iedereen, een hier veel gehoorde 
leus. Het neoliberalisme moet 

volgens hen vooral gezien wor
den als een permanente oorlog 
van rijk tegen arm.' 

René Roovers: 'Ik was onder 
andere op een bijeenkomst van 
de Europese Federatie van 
Transportwerkers (EFT), die in 
heel Europa zo'n 2 miljoen 
transportwerkers organiseert: in 
de haven, op vliegvelden, bij 

het spoor en wegvervoer. Ook 
Oost-Europese bonden zijn 
erbij aangesloten. Hier in Flo
rence namen zij vooral stelling 
tegen het voortwoekerende ne
oliberalisme van de Europese 
Unie. Het probleem van de vak
bondsfederatie is om één vuist 
te kunnen maken, ondanks de 
verschillen (in de zuidelijke Jan
den zijn bijvoorbeeld de haven
diensten veel verder geprivati
seerd dan in de noordelijke Jan
den). Dat lukt overigens aardig, 
want overeenstemming is er 
volop in het verwerpen van de 
Europese plannenmakerij voor 
verdergaande liberalisering. Be
gin 2003 zullen in alle landen 
acties worden gehouden als de 
plannen niet van tafel gaan. 
Over de uitbreiding van de EU 
was de EFT heel duidelijk: 
geen verzet daartegen, maar 
proberen om een sterk front te 
vormen in alle landen van Eu
ropa voor goede arbeidsvoor
waarden en lonen, en tegen 
sociale dumping. Harmoni
sering van arbeids wetgeving 
kan volgens de EFT voor
komen dat arbeiders in ver-

schillende landen tegen elkaar 
worden uitgespeeld.' 

Wordt volgend jaar 
vervolgd 

Afgesproken is dat het ESF jaar- . 
lijks bij elkaar zal komen. Meijer 
pleit ervoor, dat de SP de volgen
de keer een grotere delegatie 
stuurt. 'Het lijkt mij voor onze 

jongeren ook heel inspirerend 
om deel te nemen aan de discus
sies.' Verder spraken de deel
nemers in een slotverklaring af 
dat ze de beweging voor een 
andere Europa de komende 
jaren verder uitbouwen en daar
bij in ieder geval aan de slag 
gaan met campagnes tegen oor
log, neo-liberalisme, racisme, 
seksisme en homohaat. • 

Een half tot een heel 
miljoen betogers 

De organisatoren hadden zo'n 10.000 deelnemers 

verwacht aan de officiële bijeenkomsten. Uitein

delijk schreven zich ruim 35.000 mensen in. Naast 

veel Italianen ook bijna 3000 Fransen, 1500 Duit

sers, 1400 Britten en deelnemers uit alle Europese 

landen. 

Voor de grote demonstratie van zaterdag 

verwachtte men een week ervoor zo'n 100.000 

deelnemers. De schattingen van het werkelijke 

aantal betogers variëren van een half tot een 

heel miljoen. Onder hen ook een groep SP' ers, 

onder meer uit Utrecht en Amsterdam, die met 

het Platform 'De wereld is niet te koop' naar 

Florence trokken. 

Guido van Leemput over de demonstratie: 'De 

sfeer was geweldig: de onafzienbare mensenmas

sa, de toejuichingen en de ter plekke gemaakte 

spandoeken van de omstanders, en de zelfdisci

pline van de deelnemers. Er kon nog geen propje 

op de grond gegooid worden of iemand anders 

raapte het op. Dat was heel inspirerend en ook 

een geweldig antwoord op de hysterie van men

sen als Berlusconi, die alleen maar hoopten op 

rellen.' 
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Op de regioconferenties zijn de lijsten vastgesteld 
voor de Statenverkiezingen in de elf provincies waar 
we meedoen. Alleen in Drenthe is het niet gelukt een 
goede lijst samen te stellen, en doen we dus.:niet mee. 
De - uiterst verkiesbare -top-vijf van de lijsten ziet er 
als volgt uit: ..~ 

Groningen 
0 Hennie Hemmes, Oude Pekela 
f) lrene Bulk, Groningen 
8 Kees Swagerman, Haren 
O Kinge Siljee, Groningen 
0 Binnert Blom, Ter Apel 

Friesland 
0 Hannie Lehmann, Ferwerd 
f) Piet Kuipers, Drachten 
Q Feije Siegersma, Oudemirdum 
0 I na Veenstra, Leeuwarden 
0 Arie Visser, Leeuwarden 

Overijssel 
0 Düzgün Yldirim, Zwolle 
f) Marisca van Ommen, Deventer 
Q Marian Beldsnijder, Zwolle 
0 Jean Rouwet, Hengelo 
0 Jan Jacobs, Haaksbergen 

Flevoland 
0 Piet Wal raven, Lelystad 
f) Victor Mayer, Almere 
8 Nuh Demirbilek, Almere 
0 Jaap van Wezel. Lelystad 
0 Henny Adriaanse, Lelystad 

Utrecht 
0 Ton Witteman, Koekengen 
f) Annelies Jonkers-Cornelisse, Eemnes 
Q Leen de Vries, Harmelen 
0 Dirk van Kekem, De Bilt 
0 Annette Melse, Vianen 

Gelderland 
0 Paul Freriks, Zevenaar ·· ~ .. 

f) Agnes Lewe, Nijmegen 
Q Hans de Boer, Harderwijk 
0 Akansel Kaymaz, Arnhem 
0 Toine van Bergen, Nijmegen 

Stap toch over op Tomaatnet 

16 

Al een jaar lang zeurt SP
webmanager Herman Beek
ers aan de redactieburelen 
van Spanning. Hij wil een 
klacht kwijt over actieve 
SP'ers, afdelingsbestuurders 
met name. Nu houdt de re
dactie van Spanning niet van 
geklaag. Maar Herman bleef 
zeuren. 'Driehonderd woor
den, zoveel papier kun je 
toch wel missen?' 
Nou ja, vooruit dan maar. 
Maar deze inleiding gaat er 
wel af. Je hebt dus nog 232 
woorden, Herman ... 
'Moet kunnen! Beste vrien
den. Tomaatnet is zeer popu
lair. Duizenden en duizénden 
leden maken er gebruik van. 
Logisch. Tomaatnet is recla
mevrij. Jè surfgedrag wordt 

niet stiekem gelogd. Je e-mail
adres wordt niet doorverkocht. 
Je krijgt een forse mailbox, 
wereldwijde webmail, ruimte 
voor je eigen homepage, tien
duizenden nieuwsgroepen. 
Tomaatnet is in technisch op
zicht een topper. Veel compli
menten van gebruikers en 
weinig klachten. Uptime is 
99,93% sinds de start. Snelheid 
100%. Geen afgeknepen lijnen 
om je telefoonkosten op te 
voeren. Leden vechten zowat 
om een Tomaatnet-account. 
Want met zo'ne-mailadres en 
zo'n homepage kies je partij, 
geef je je bloot, ben je spraak
makend, lok je discussies uit. 
promoot je je club. De partij 
waar je zo trots op bent. To
maatnet blijft gratis, terwijl de 

ene na de andere gratis provi
der de service vermindert, 
abonnementsgeld gaat vragen 
of zichzelf opheft. Tomaatnet 
blijft gezond, want hoeft geen 
winst te maken. 
Tomaatnet is prima voor de SP, 
voor de 'community-building', 
de uitstraling, het praktische 
nut. Duizenden leden weten 
het, begrijpen het, ervaren het. 
Maar dan wil je een mailtje 
sturen aan je afdelingsvoor
zitter: 
janvandingen542@12move.nl 
de afdelingssecretaris: 
glukie@tmfweb.nl 
de raadsfractie: 
spfractiejuinen@hotmail.com 
Hemeltjelief. spammende en 
spionerende providers waar
tegen we fulmineren tot in het 
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Noord-Holland 
0 Mienk Graatsma, Amsterdam 
f) Carlien Boelhouwer, Amsterdam 
Q Piet Keijzer, Zaandam 
0 Ake de Vries, Hoorn 
0 Koos Kuijt. Haarlem 

Zuid-Holland 
0 Gerard Harmes, Alphen a/d Rijn 
f) Peter Romijn, Zoetermeer 
8 Jolanda Gooiker, Rotterdam 
O Bart Vermeulen, Zoeterwoude 
0 Saskia Scheltes, Rotterdam 

Zeeland 
0 Fons Luijben, Walsoorden 
f) Gert Jan Bouterse, Koudekerke 
Q Mark Aarts, Kruiningen 
0 Jorge Menza, Middelburg 
0 Susan van Oest. Middelburg 

Brabant 
0 Nico Heijmans, Rosmalen 
f) Mia van Boxtel. St. Dedenrode 
8 Hugo Polderman, Roosendaal 
0 Nico Schouten, Oss 
0 Marijke Kamphorst, Eindhoven 

Limburg 
0 Edwin Bus, Heerlen 
f) Rob Janssen, Gennep 
8 Leny Eijssen, Maastricht 
0 Peter Crombach, Voerendaal 
0 Felix van Ballegooij, Roermond 

tomaatnet 
Europees Parlement. En zulke 
e-mailadressen staan dan ook 
nog pontificaal op vele afde
lingswebsites ... 
Lieve mensen, als je een SP
kraam bemant, doe je dat 
toch niet in een jack van de 
WD? Nou dan. 
www.tomaatnet.nl (299 woor
den) hbeekers@tomaatnet.nl 
(300).' 
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Hoe zet je ledengroei 
om in sterkere en 
nieuwe afdelingen? 

ledereen praat erover: 
actieprogramma 
Eerste weg links 

De uitverkoop van de 
sociale zekerheid 

Nieuwjaarsfeest Big Par~y 
op 5 januari in Tilburg 
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Tiny Kox 

·- ' ~ Op naar 
22 januari 

Nog minder dan één maand te gaan. 

Dan is het woord echt aan de kiezers en 
weten we hoe de nieuwe Tweede Kamer 

eruit zal zien. Ik loop al een hele tijd 

mee maar dit worden de spannendste 
verkiezingen ooit voor onze partij. 
Hoewel: op 3 mei 1994 hadden de zenu

wen mij ook aardig te pakken, tot het 

moment waarop vaststond dat de SP zijn 

entree in de Kamer zou maken. Het lijkt 
alweer lang geleden, maar het is pas 

acht jaar terug, de stap van de voorma
lige federatie van lokale SP-afdelingen 

naar de landelijke politiek. Acht jaar 

later mogen we zeggen dat we de kans 
die de kiezers ons toen gaven, echt 

gegrepen hebben. In 1998 van twee 

naar vijf mensen in de Kamer, dit jaar 

mei van vijf naar negen en straks in 
januari naar wellicht weer een verdub

beling, als we de opiniepeilers mogen 
geloven. En niet alleen in kiezers en 

Kamerzetels groeien we: tegenover de 
pakweg 15.000 leden die we in 1994 

hadden staan er nu meer dan 35.000. 

We beginnen de Grote Drie aardig te 

naderen- zeker als je meetelt dat SP' ers 

doorgaans een stuk actiever en enthou

siaster zijn dan gemiddeld. Dat merken 

we ook in de campagne die we nu 
voeren. Nog nooit hebben we als SP 

zoveel mensen op straat gehad - en nog 

nooit hebben we zoveel goeie reacties 
gekregen op het feit dat we naar de 
mensen toegaan. De beste reacties daar

op zullen we trouwens krijgen als we 

ook ná 22 januari daarmee doorgaan. 
Kiezers winnen is één, kiezers vasthou

den is nog iets heel anders. 

Dat we het kunnen bewijzen we nu: 

de SP heeft de meest vaste kiezers van 

alle partijen. We stellen blijkbaar niet 

teleur. Als we ons voornemen om dat 
ook komend jaar zo te houden, dan 

wordt 2003 een jaar om nooit te ver
geten. Ik wens het je van harte toe! 

Tiny Kox is algemeen secretaris van de SP 

Partijraad 
Zaterdag 21 december 
Amersfoort 

Big Party Nieuwjaarsfeest 
Zondag 5 januari 
013, Tilburg 

Verkiezingstournee 
6 t/m 20 januari 
zie pagina 9 

Verkiezingen 
Woensdag 22 januari 
overal 
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Kamerleden en andere SP'ersschrijven 
regelmatig interessante opinie artikelen in 
dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke 
uitgave een overzicht van de recente 
opinies. 
De artikelen zelf kun je vinden op Internet 
(http://www.sp.niltegenstltheorie/opinies). Je 
kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda 
Bottse en Marga Berendse (010) 243 55 55. 
Noem dan wel het codenummer van het 
artikel dat je wilt hebben. 

EU: Van onverschilligheid naar alternatieven 

Erik Meijer, Staatscourant 20 november 

Op dit moment is het vooral onverschilligheid 
wat de Europese Unie bij velen oproept, 
'Brussel' is de plek waar meerendeels onbeken
de politici en bureaucraten overlastgevende 
beslissingen nemen. In plaats van zich te 
ergeren aan deze aanfluiting voor de democratie 
negeren de meeste mensen het bestaan van de 
EU. Volgens Meijer komt er een kentering. 
'Blijft in Europa alles draaien om geld, groei, 
macht, concurrentie en lastenverlichting? 
Of gaat het voortaan om democratie, vrede, 
solidariteit, milieubehoud en publieke dienst
verlening? Het ziet er naar uit dat de komende 
tijd weer wat te kiezen valt, en dat ook steeds 
meer mensen die keuzes belangrijk vinden. 
Dat maakt de EU tot strijdterrein voor 
wie anders wil.' 

PvdA gaf zelf alle ruimte aan de SP 

Tiny Kox, De Volkskrant 5 decembert 

Zie pagina 5 van deze Spanning 111@'1 
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Snel in actie tegen asociale 
premieverhoging 

De verhoging van de nominale 
ziekenfondspremie, het deel 
dat voor iedereen even hoog is 
-ongeacht het inkomen- hakt 
er stevig in. De Friesland 
Zorgverzekeraar verhoogt het 
maandbedrag op 1 januari van 
15,50 naar 28,50, een stijging 
met maar liefst 83 procent. 

Na boze telefoontjes hierover 
besloten de Friese afdelingen 
snel in actie te komen. Ze lieten 
50.000 actiekaartjes drukken 
met als kop Het goede(?) voor
nemen van Balkenende I: 
156 euro meer ziekenfonds
premie ... In de tekst werd de 
reden van de verhoging uit-

College gokt en 
ver I i est .. 
Delft blijft verschoond van 
gokhallen. Een snel opgezette 
actie van de SP leidde tot 
zoveel tumult dat het voorstel 
afgestemd werd in de Delftse 
gemeenteraad. Kort geleden 
besloot het college van B & W, 
op basis van een rapport om
trent speelautomaten, de komst 
van twee gokhallen toe te staan. 
Zoals later bleek was de basis 
waarop het college haar besluit 
had genomen erg wankel. Het 
rapport sluit namelijk niet uit 
dat de sociale onveiligheid en 
gokverslaving als gevolg van 
de komst van de gokhallen 
zullen toenemen. 
Voor SP-fractievoorzitter 
Behnam reden tot boosheid: 
'Als niet met honderd procent 

zekerheid kan worden uitgeslo
ten dat de overlast, onveiligheid 
en gokverslaving zal toenemen, 
moet je geen gokhallen toe
laten. Dat is gokken over de rug 
van de bewoners van Delft.' 
Omdat ook de burgers van Delft 
niks gevraagd was over deze 
kwestie besloot de afdeling 
Delft tot een spontaan onder
zoek. Vlak voor de vergadering 
van de commissie Leefbaarheid 
werd aan tachtig willekeurige 
voorbijgangers hun mening 
gevraagd. Negentig procent van 
deze mensen verklaarde de 
komst van gokhallen een slech
te zaak te vinden. De uitslag 
van deze snelle actie was voor 
de SP reden om te pleiten voor 
een representatieve enquête 

onder de Delftse 
burgers. Anderen 
begonnen een sponta
nee-mailactie waarop 
ook veel boze reacties 
binnen kwamen. 
Uiteindelijk leidde 
het Delftse protest tot 
het afblazen van de 
plannen. 

gelegd: 'Het demissionair 
kabinet bezuinigt 700 miljoen 
euro op de ziekenfondsen. 
Gevolg: schandalige verhogin
gen van de nominale premie. 
Volgens het kabinet moet deze 
bezuiniging de burgers alvast 
laten wennen aan het nieuwe 
stelsel van de basisverzeke
ring , dat over een paar jaar 
ingevoerd moet worden.' 

Verder werd opgeroepen er
tegen te protesteren. 
De kaarten kunnen terug
gestuurd worden naar de SP, 
die ervoor zorgt dat ze bij de 
regering belanden. En natuur
lijk kan er ook digitaal gepro
testeerd worden. 

Meer info: 

www://fryslan.sp.nll 

Gesol met beheerder 
fietsensta 11 i ng 
Het winkelend publiek in 

Hengelo kon altijd terecht bij 

de bewaakte fietsenstalling van 

John Huygens. Tot september 

van dit jaar. Toen besloot de 

gemeente tot sluiting en stond 

Huygens op straat. Een hand

tekeningenactie van de SP om 

de fietsenstalling weer open te 

krijgen leverde veel respons op. 

'Binnen een paar uur hadden 

we zo'n duizend handteke

ningen,' vertelt afdelingsvoor

zitter Vincent Mulder. 

Inmiddels lijkt het erop dat er 

meer aan de hand is in Hengelo. 

Wellicht dat er een nieuwe 

fietsenstalling komt in Hengelo, 

maar dan met een andere 

beheerder. Huygens kreeg van 

de sociale dienst te horen dat 

deze toekomstige baan bedoeld 

is voor mensen die twee jaar of 

langer werkloos zijn en hij had 

immers tot in september 

gewerkt... 

Vincent Mulder: 'Alles lijkt erop 

dat de gemeente van John 

Huygens af wil. Daarom heeft 

de SP in onze afdeling besloten 

om door te gaan met acties. 

We staan Huygens bij met socia

le rechtsbijstand en gaan ook 

de straat weer op met hand

tekeningen verzamelen, want 

het lijkt erop dat de mensen wél 

tevreden waren over de 

bewaakte fietsenstalling en 

John Huygens.' 

De gemeente is ontevreden 

over Huygens omdat hij de 

fietsenstalling niet rendabel 

gemaakt zou hebben. Huygens 

hierover: 'De gemeente heeft 

mij keer op keer laten verhuizen 

door de reconstructie van de 

binnenstad. Bij elke plek kreeg 

ik minder vierkante meters en 

kon daardoor minder fietsen 

stallen. Geen wonder dat dan 

de omzet keldert. Mulder: 'Wij 

blijven de gemeente hard aan

spreken op het fietsbeleid in 

Hengelo. Ook het gesol met 

John Huygens kan natuurlijk 

niet door de beugel.' 
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De campagne 
rond BEKO, 
Tilburgs eigen 
tijdbom 
Toen in mei 2000 SE Fireworks ontplofte, bleek 
ook Tilburg een dergelijk bedrijf in haar midden 
te hebben: BEKO, met een vergunning voor tien 
keer zoveel vuurwerk als in Enschede lag 
opgeslagen. Sindsdien ijvert de SP fractie voor 
het 'saneren' van deze tijdbom, met gemengd 
resultaat. Op 3 december 2002 werd het profes
sionele vuurwerk eindelijk verwijderd, maar het 
college speelt de vermoorde onschuld over 
jarenlang gedoogbeleid. 

Meteen na 'Enschede' verstuur
de de gemeente een bewoners
brief om de bevolking gerust 
te stellen: 'Bij BEKO hebben 
ze hun zaakjes op orde, de 
gemeente waakt over uw veilig
heid, u kunt rustig slapen.' Al een 
dag later bleek dat flauwekul te 
zijn: het bedrijf voldeed bij lange 
niet aan de verplichtingen uit de 
milieuvergunning. Maar de trend 
was gezet: eerst geruststellen, 
dan pas gaan kijken en vervol
gens niets doen. Op de tientallen 
schriftelijke vragen van de SP 
kwam nooit een bevredigend 
antwoord en mondelinge vragen 
verzandden in ambtelijke priet
praat. Ook een initiatiefvoorstel 
om alvast te anticiperen op het 
nieuwe vuurwerkbesluit van 
minister Pronk kreeg de handen 
niet op elkaar. Een notitie van de 
SP-fractie over het (zo goed als 
ontbrekende) rampenplan van de 
gemeente werd door raad en col
lege omarmd, doodgeknuffeld 
en vervolgens in een la gestopt. 

Toen in augustus 2002 alle 'stad
huis-instrumenten' om BEKO 
aan te pakken waren uitgeput, 
besloot de fractie haar heil buiten 
de raad te zoeken. Van gevaar
lijke situaties rond het bedrijf 
(zoals het blokkeren van nood
uitgangen) werden foto 's ge
maakt en aangifte gedaan bij 
brandweeren politie. Van alles 
wat er vanaf mei 2000 met 
betrekking tot vuurwerk in de 
gemeente Tilburg is gedaan en 
nagelaten werd een dik rapport 
geschreven en aangeboden aan 
het gemeen- tebestuur. Op 2 
december van dit jaar plande de 
afdeling een buurtavond voor de 
omwonenden, met Remi Poppe 
als gastspreker en met de bedoe
ling een wijkcomité op te rich
ten. 

Provincie pakt wel door 

De activiteiten van de afdeling 
werden echter ingehaald door 
het Vuurwerkbesluit dat op 

Na de vuurwerkramp in Enschede 

1 maart 2002 van kracht werd. 
Het bevoegd gezag over de 
milieuvergunning verhuisde 
toen van de gemeente naar de 
provincie die al snel een onder
zoek naar BEKO liet instellen 
door het RIVM. Dit instituut 
concludeerde begin november 
dat het 'uit veiligheidsover
wegingen onverantwoord was 
om de opslag van professioneel 
vuurwerk bij BEKO nog langer 
te laten bestaan'. Voor de provin
cie reden de milieuvergunning 
direct in te trekken. Eindelijk 
doortastend optreden dus. Zowel 
de brief van de provincie over 
het intrekken van de vergunning 
en het aanbieden van het 
BEKO-rapp~rt door de afdeling 
vonden plaats op 18 november. 
Nog voordat iemand het rapport 
had gelezen werd de eis tot 
saneren al ingewilligd. Een 
groot succes? Niet echt. Ten eer
ste heeft het lang geduurd en 
gaat het niet ver genoeg. Maar 
vooral, de SP heeft weliswaar 
het denken en praten over vuur
werk in Tilburg tweeënhalf jaar 
gedomineerd maar uiteindelijk 
niet de doorslag gegeven tot het 
ingrijpen bij het bedrijf. 

Op 9 december 2002 interpel
leerde de fractie burgemeester 
Stekelenburg en wethouder Vis
schers (verantwoordelijk voor 
milieuvergunningen). Doel daar
van was het 'ontmaskeren' van 
de foute voorstelling van zaken 
die Stekelenburg steeds heeft 
gegeven over de veiligheid bij 
BEKO, en het blootleggen van 
het waardeloze vergunningen-
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beleid van de gemeente. Bij het 
aanbieden van het SP rapport op 
18 november stelde Stekelen
burg nog: 'Het risico bij BEKO 
is minimaal, ze voldoen aan alle 
eisen en voorwaarden, er is geen 
enkele reden om een procedure 
te starten om het professionele 
vuurwerk daar weg te krijgen.' 
De ochtend daarop, na de brief 
van de provincie, verklaarde de 
burgemeester exact het omge
keerde. Tijdens de interpellatie 
noemde hij dat voortschrijdend 
inzicht, en de raad nam die uit
leg over. Ook de wethouder had 
van de raadsmeerderheid geen 
last. Zijn stelling dat er geen 
sprake is van gedogen- ook niet 
als de vergunning ondeugdelijk 
is (conclusie van het RIVM) en 
er tegen overtredingen niet 
wordt opgetreden - werd door 
de raad ondersteund. 

Buiten het stadhuis is er volop 
waardering voor het werk van 
de SP. Dat is een geruststelling, 
maar maakt ook duidelijk waar 
het verkeerd is gegaan. Veel te 
laat heeft de fractie besloten de 
bevolking zelf in te schakelen, 
te lang werd vertrouwd op het 
effect van noest raadswerk en 
overtuigende argumenten. Een 
les voor de toekomst: geen frac
tie zonder actie, vanaf de aller
eerste dag. 

Alles op een rijtje: 
www.tilburg.sp.nl/dossiers/ 
beko/ 

Meer info: Johan vd Hout 
(OIO) 243 55 35. 
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PvdA gaf zelf alle ruimte 
aan de SP 

René Cuperus van de Wiardi Beckmanstichting, het weten
schappelijk bureau van de PvdA, concludeerde op 3 december 
in de Volkskrant dat de SP als een koekoek broedt in het 
PvdA-nest. Tiny Kox diende hem twee dagen later in dezelfde 
krant van repliek: de PvdA heeft haar van oorsprong sociaal
democratisch nest juist opengesteld als broedplaats voor 
neoliberale politiek. Dát heeft veel mensen vervreemd van 
de huidige PvdA en hen doen zoeken naar een alternatief. 

Cuperus heeft wem1g op met 
Jan Marijnissen. Dat mag, hoe
wel de aanhang van de PvdA 
daar blijkens recent opinie
onderzoek anders over denkt. 
Hij gaat echter over de schreef 
als hij de SP-voorman typeert 
als een 'bullebak' en 'zo link als 
een deur'. Daarna poneert hij 
een aantal aantoonbaar onware 
stelhngen. Ik noem er een paar: 
In plaats van 'aanschuren tegen 
Fortuyn en diens electoraat' rea
geerde de SP vanaf het begin 
inhoudelijk op de inbreng van 
Fortuyn. Jan Marijnissen be
schreef het 'fortuynisme' in zijn 
boek 'Schrale rijkdom'. Bij het 
boek zat als bijlage het rapport 
'Leest u zijn boeken maar; de . 
pimpelpaarse antwoorden van 
Pim Fortuyn ', van ons weten
schappelijk bureau. De SP was 
de enige partij die in veel wijken 
folders uitdeelde, met de opvat
tingen van paars, pimpelpaars 
en de SP naast elkaar. Dat het 
niet tot een rechtstreeks debat 
kwam lag, zo is ondertussen 
algemeen bekend, aan de wei
gering van Fortuyn. 
Het is niet de SP die een 'vijand
schap cultiveert met de PvdA' . 
Integendeel, het was helaas de 

PvdA die zich vanaf de binnen
komst in de Tweede Kamer van 
de SP afwendde. Dit was een 
bewuste strategie, zo bleek in 
de film 'De keuken van Kok' en 
uit het gedrag van ex-PvdA
leider Melkert. 
De SP is geen 'kruising tussen 
de PvdA en de CPN van de 
jaren zeventig, met een vleugje 
Brabants plattelandskatholicis
me daarbovenop'. We zijn een 
eigenzinnige en zelfstandige 
politieke beweging, met veel 
enthousiasme en creativiteit en 
met 35.000 leden en een snel 
groeiende groep potentiële 
bezers. Dit zijn niet alleen 
teleurgestelde PvdA' ers en 
GroenLinksers. Ook maken 
steeds meer mensen de overstap 
die zich gelovig én sociaal voe-

. !en en in het huidige CDA geen 
goede combinatie van die twee 
zaken mogelijk achten. Wij zijn 
daar bhj mee, zoals eens de 
SDAP blij was bruggen te kun
nen slaan naar mensen uit ande
re bewegingen die zich verwant 
voelden aan een vergehjkbaar 
gedachtegoed. 
Waarom zegt Cuperus dat de 

. SP .staat voor een onhaal
baar herverdelend sociaal-eco-

norrusch progranrma, terwijl ruj 
wéét dat ons progranrma op de
zelfde voorwaarden en met de
zelfde regels is doorgerekend 
door het Centraal Planbureau, 
dat constateerde dat de econorru
sche groei niet rrunder is, de 
staatsschuld niet stijgt en een 
structureel begrotingsevenwicht 
wél gehandhaafd bhjft bij uit
voering van ons verbezingspro
gramma? 
Waarom noemt hij ons 'een cul
tureel-conservatieve partij ', als 
hij in datzelfde programma ziet 
dat wij juist extra middelen 
uittrekken voor cultuur in de 
breedste zin van het woord, in 
tegenstelling tot de bezui
nigingspolitiek van de achter
liggende jaren? 
Waarom duidt ruj ons jaren
lange (vaak tegen de stroom in 
gevoerde) pleidooi voor het door
dacht vlottrekken van de vast
lopende integratie (dat inrruddels 
brede steun in de samenleving 
krijgt) aan als 'monoculturele 
assimilatie en paternalisme?' 
Waarom doet ruj de partij die 
verreweg de meeste nieuwe · 
leden weet te trekken (35.000 
nu tegen 15.000 toen we in 1994 
voor het eerst in de Kamer kw a-
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men) smalend af als 'een uit de 
kluiten gewassen Leefbaar Oss'? 
Onze grootste partijafdelingen 
zijn tegenwoordig gevestigd in 
Amsterdam en Rotterdam. Het 
getuigt van cynisme om de SP te 
verwijten in de afgelopen jaren 
de positie te hebben ingenomen 
die gold als 'de natuurlijke 
terugvalpositie van de PvdA in 
de oppositie'. De PvdA is uit 
vrije wil met haar natuurlijke 
opponent, de VVD, gaan rege
ren en heeft daardoor haar plek 
als sociaal-democratische partij 
zélf laten vrijvallen. Geen enke
le partij heeft het recht om een 
bepaald deel van het politieke 
spectrum op te eisen. Die plek 
moet verdiend worden. Het is 
overigens wel wat wrang om de 
daden die de PvdA pleegde tij
dens haar tocht van links naar 
rechts (zoals de aanval op de 
WAO en de verslechterde relatie 
met de FNV) aan te voeren als 
'grote tol' die de PvdA betaald 
zou hebben in haar pogingen de 
verzorgingsstaat overeind te 
houden. Juist de atbraak sinds 
1982 van wat er na de oorlog is 
opgebouwd aan sociale voorzie
ningen, goed onderwijs en een 
hoogstaande gezondheidszorg, is 
de voornaamste reden dat men
sen zich afkeren van de PvdA. 
Terecht constateert Cuperus dat 
de PvdA 'veel verklooid heeft, 
veel ballen in eigen goal heeft 
geschoten'. Maar om dat goed te 
praten met de stelling dat de 
PvdA 'wel de echte wedstrijd 
met de werkelijkheid speelde' is 
absurd. Wie te veel ballen in ei
gen goal sernet moet niet klagen 
als hij de slag om de kiezersgunst 

verliest. • 
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Nieuwe leden- nieuwe afdelingen- nieuwe stap voorwaarts 

sne 
'De bestuursleden gaan snel alle 
nieuwe leden bij langs,' meldt 
voorzitter Vincent Mulder van 
de afdeling Hengelo. 'We geven 
het ledenpasje en het welkomst
cadeau af, en vragen of het 
nieuwe lid belangstelling heeft 
voor een kennismakingsgesprek. 
Daarvoor maken we dan meteen 
een afspraak. De praktijk is, dat 
meer dan de helft van de nieuwe 
leden ervoor voelt. Dat gesprek 
voeren we niet aan de hand van 
een formulier. Wel komen vaste 
onderwerpen ter sprake als: 
waarom ben je lid geworden, 
wat doe je als werk of als hobby 
en wat zou je kunnen en willen 
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doen voor de SP? En natuurlijk 
hebben we het daarbij nu vooral 
over de verkiezingscampagne. 
Na afloop noteert het bestuurs
lid de informatie die voor de 
afdeling van belang is. Verder 
organiseren we regelmatig een 
avond voor nieuwe leden. Dit 
jaar inmiddels drie keer. We be
ginnen dan met rondje waarin 
we mensen vragen wat over 
zichzelf te vertellen en aan te 
geven waarom ze lid geworden 
zijn van de SP. Dat kost aardig 
wat tijd, maar het levert de aan
wezige bestuursleden een goed 
beeld op van de nieuwe mensen. 
Vervolgens komen de vragen 
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door 

• 
roet 

aan bod. En om te voorkomen 
dat de avond te veel over de lan
delijke partij gaat, vertellen we 
het laatste half uur welke activi
teiten er de komende tijd op 
stapel staan en nodigen we de 
mensen uit met eigen ideeën te 
komen en aan te geven op welke 
manier zij zich actief willen 
inzetten. Dat kan bijvoorbeeld 
door lid te worden van de kern
groep. Die bestaat inmiddels uit 
!Sleden, bijna allemaal mensen 
die het afgelopen jaar lid gewor
den zijn. 
Op zo' n avond voor nieuwe le
den is ook het initiatief geboren 
voor een groot debat over de 



Met een toename van meer 
dan zevenduizend leden is 
2002 een topjaar voor de SP: 
een aanwas van meer dan 
zevenduizend extra hoofden 
en veertienduizend extra 
handen om mee te denken, 
mee te beslissen en mee aan 
te pakken. De toevloed van 
nieuwe leden -van wie er 
veel graag meer willen doen 
dan contributie betalen -
moet het mogelijk maken 
ook de komende jaren forse 
stappen vooruit te zetten. 
Maar dan moeten de afdelin
gen er wel voor zorgen dat 
de nieuwe mensen zich thuis 
kunnen voelen in de partij en 
dat ze in staat gesteld wor
den de bijdrage te 
leveren die het beste past 
bij henzelf en bij de SP. 
Hoe realiseren we dat? Een 
aantal ervaringen en tips. 

zorg. Een aantal mensen bleek 
in de zorg te werken en daar 
veel problemen te ervaren. We 
spraken toen af daarover een 
keer apart bij elkaar te komen. 
Dat resulteerde uiteindelijk in 
een massaal bezocht debat.' 

Wat heb je mensen nog meer 
te bieden? Kent de afdeling 
werkgroepen waarin mensen 
blijvend georganiseerd worden 
rond een bepaald thema? 
Mulder: 'Die hebben we niet. 
Misschien komt het er ooit nog 
wel van, maar we zien het risico 
dat het voortsudderende groep
jes worden die niets doen of 

heel gezochte zaken aanpakken 
omdat er op hun terrein niets 
actueels speelt. We moeten onze 
energie vooral kunnen richten 
op de zaken die op dat moment 
het meest spelen, en we moeten 
waken voor stokpaardjes en 
hobbyisme.' 

Veel afdelingen kijken als er 
wat gedaan of uitgezocht moet 
worden erg snel naar de groep 
die ze kennen en die al dicht
bij het bestuur staat. Hoe zorg 

. je ervoor dat de kwaliteiten 
van álle leden in beeld blijven? 
'In de eerste plaats natuurlijk 
door die kwaliteiten goed te 

registreren. De kennismakings
gesprekken zijn daarvoor heel 
belangrijk, en verder de gege
vens van de landelijke enquête. 
Alle informatie moet vervol
gens zorgvuldig en toegankelijk 
geregistreerd worden. Zodat we 
met enkele drukken op de knop 
een overzicht hebben van bij
voorbeeld alle WAO'ers in de 
afdeling, of de mensen die in de 
zorg werken.' 

Neem de tijd en steek 
ook veel tijd 

in nieuwe mensen 

Hans van Leeuwen werkt op het 
partijbureau in Rotterdam en 
heeft onder andere de advise
ring van afdelingen tot taak. Wat 
is zijn advies over de verwel
koming van nieuwe leden? 
'Meer nieuwe leden betekent 
niets anders, dan wat afdelingen 
altijd al behoren te doen: zorgen 
dat ze hun leden kennen. Daar 
begint alles mee. Concreet bete
kent het dat de nieuwe leden 
bezocht worden door de juiste 
mensen. Dat moeten mensen 
zijn, die wat kunnen vertellen 
over de SP, die iets weten van de 
standpunten en van de organisa
tie. Loopt het eerste contact 
slecht, dan kun je dat moeilijk 
herstellen. Van belang is verder, 
datje te weten komt waar de in-

Vincent Mulder 
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teressegebieden van je nieuwe 
leden liggen. Niet omdat je hen 
alleen iets kunt aanbieden wat 
daarbij aansluit, maar omdat het 
goed is te weten welke kennis 
mensen hebben, en hoe je die 
kunt benutten. Thematische 
werkgroepen kunnen daarbij 
een goed middel zijn, maar al
leen als er op dat terrein echt 
wat aan de hand is. Vaak zullen 
het meer projecten zijn: tijdelij
ke werkgroepen. In Delft gaat 
nu bijvoorbeeld een groepje 
mensen aan de slag met een 
avond over het openbaar ver
voer. Twee gaan op zoek naar de 
beste locatie, twee anderen zoe
ken gastsprekers, weer anderen 
gaan de Belgische minister in
terviewen die aan de wieg stond 
van het gratis vervoer in Has
selt. De mensen vinden het leuk 
om te doen, ze doen ervaringen 
op en al doende leert het bestuur 
hen ook beter kennen.' 

Hoe vind je nieuw kader onder 
de nieuwe leden? 
'Door de tijd te nemen, en ook 
volop tijd in te steken. Veel te 
praten met mensen, waarvan je 
denkt die is misschien wel wat 
als bestuurslid of raadskandi
daat. Betrek ze bij het werk, 
geef ze ruimte voor eigen initia
tieven. Wees vooral niet te 
gehaast, en houd er rekening 
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van 
Leeuwen 
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mee, dat positieve verwacht
ingen wel eens niet kunnen uit
komen.' 

Veel behoefte aan 
informatie en debat 

Met meer dan achthonderd 
nieuwe leden in 2002 is Am
sterdam koploper. Hoe gaat de 
afdeling daarmee om? 
Fractievoorzitter en bestuurslid 
Remine Alberts: 'We hebben 
onlangs voor nieuwe leden een 
avond over de geschiedenis van 
de SP georganiseerd. Kees Sla
ger vertelde daar over Oss en 
Harry van Bommel over de ont
wikkeling van Amsterdam. Het 
was een geweldig succes. Qua 
opkomst: we moesten mensen 
wegsturen omdat de zaal uit
puilde. En ook qua inhoud en 
discussie. Een conclusie die we 
eruit getrokken hebben, is dat 
we meer discussiebijeenkom
sten en politiek cafés moeten 
gaan organiseren: de behoeft er
aan is heel groot.' 

Lukt het jullie om de 
nieuwe leden persoonlijk te 
bezoeken? 
'Daarin was wel wat vertraging 
geslopen. Daarom hebben we 
nu de stad opgedeeld in 18 stuk
jes, waarvoor steeds een 
bestuurslid verantwoordelijk is. 
Die bezoekt de nieuwe leden in 
zijn wijk en organiseert vervol
gens een bijeenkomst voor de 
mensen die erg geïnteresseerd 
zijn. Op de bestuursvergaderin
gen houden we de vinger aan de 
pols voor de hele stad.' 

Als grootste groeier moeten 
jullie een aardig beeld hebben 
van wat het voor mensen zijn, 
die nu lid worden, en van wat 
hun motivatie is. 
'Onze nieuwe leden vormen een 
geweldige dwarsdoorsnede van 
alles wat er op twee benen rond
loopt. Gestudeerden, mensen 
met weinig opleiding, gehandi
capten, kunstenaars. Er zit echt 
van alles tussen. Wat ze heel 
vaak zeggen, is jullie zijn de eni-

ge die . . . waarna het erg ver
schilt waarfn we de enige zijn. 
De enige actieve partij, de enige 
kritische, de enige die dit of dat 
hoog in het vaandel heeft, enzo
voorts. ' 

Mogelijkheden in 
alle buitengebieden 

Elke bestaande afdeling ontwik
kelt in de loop van 2003 een 
gedeelte van haar gebied tot 
nieuwe afdeling, hebben de 
afdelingsvoorzitters op de Par
tijraad afgesproken. De grote 
aantallen nieuwe leden -die bo
vendien meer dan ooit verspreid 
zijn over het hele land - en de 
komende campagne zijn daarbij 
een grote steun. Hoe staat het er 
inmiddels mee, is de vraag aan 
Hans van Leeuwen die onlangs 
de stand van zaken opmaakte 
voor het partijbestuur. En wat 
raadt hij afdelingen hierbij aan? 
'Van 33 afdelingen heb ik in
middels begrepen dat ze serieus 
bezig zijn met de ontwikkeling 
van één of meer nieuwe afdelin
gen. En op de komende Partij
raad worden de verzoeken 
behandeld om acht nieuwe afde
lingen-in-oprichting toe te laten. 
Dus er wordt zeker aan gewerkt. 
Wat ik iedere afdeling aanraad, 
is om overal de leden in de bui
tengebieden bij elkaar te roepen 
en het over de komende cam
pagne te hebben. Schrijf de 
mensen aan, of beter nog: bel 
ze op. De ervaring is dat de 
opkomst erg groot is. Welk per
spectief dat oplevert, hangt 
natuurlijk helemaal af van de 
mensen die komen. Campagne
voeren zal overal lukken, maar 
een nieuwe afdeling is minder 
vanzelfsprekend. Daarvoor zul 
je ook hier de tijd moeten 
nemen, en er veel tijd in moeten 
stoppen. Roep de mensen een 
aantal keren bij elkaar, heb het 
over de landelijke politiek, de 
ontwikkeling van de SP en kijk 
wat er plaatselijk te doen valt. 
Verstandig is het één bestuurslid 
verantwoordelijk te maken. Die 
moet de nieuwe groep enerzijds 
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vertrouwd maken in de SP
manier van doen, en anderzijds 
de ruimte geven zelf zaken te 
ontdekken. Een houding van ik 
weet alles beter heeft veelbelo
vende potentiële afdelingen wel 
eens ter ziele doen gaan.' 

Wat moet }e met mensen die 
meteen beginnen over deel
nemen aan de raadsverkiezin
gen van 2006? 
Van Leeuwen: 'Daar is niets mis 
mee. We willen immers toch dat 
zoveel mogelijk mensen dan op 
de SP kunnen stemmen. Maar 
van belang is wel, dat een nieu
we club niet als enig actiemiddel 
het bezoeken van de raads- en 
commissievergaderingen heeft. 
Waar het om draait, is de combi
natie van parlementair en bui
tenparlementair werk. Nieuwe 
afdelingen moeten dat beseffen, 
en het ook in de praktijk waar
maken. De gemeenteraad vol
gen kan ook als je er niet in zit, 
best zinvol zijn. Zolang het 
maar gebeurd vanuit de opstel
ling wat kunnen we als SP met 
wat we daar horen? 

Tot slot de 'uitbreidingservarin
gen' van de afdeling Hengelo. 
Vincent Mulder: 'We zijn m 
meerdere plaatsen bezig- zeker 
nu met de Kamerverkiezingen -
en het verst in Oldenzaal. Daar
voor is één bestuurslid verant
woordelijk gemaakt, die alle 
'oude' leden bezocht heeft en 
ook de nieuwe leden bezoekt 
die zich aanmelden. Er is nu een 
clubje van vijf, zes man, dat de 
komende campagne gaat doen 
en daarbij ook de folders per
soonlijk gaat afgeven. Voor hen 
hebben we de afgelopen maan
den drie scholingavonden ge
organiseerd: over zaken als 
'onze ideologie', en 'lokaal 
activisme ' . Volgende stappen 
zullen zijn dat we samen met 
hen gaan kijken naar plaatselijke 
zaken die we kunnen aanpakken 
en dat we kijken of er iemand uit 
Oldenzaal de bestuursvergade
ring van Hengelo kan bijwo
nen.' • 
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De maatschappelijke discussie over eerste weg links 

Een programma 
om mee te 

koop te lopen 
De SP bepleit een 

onrealistische 
inkomensnivellering en 
jaagt daardoor de rijke 
mensen en de bedrijven 

Nederland uit. 

We zijn niet tegen rijkdom, 
maar tegen armoede en we wil
len aan de slag met de wederop
bouw van de collectieve sector: 
door fors te investeren in bij
voorbeeld zorg en onderwijs. 
Daarvoor hebben we veel geld 
nodig. En dat halen we niet bij 
de mensen die toch al heel wei
nig hebben, maar bij de hoge 
inkomens. We willen dat men
sen met een inkomen boven 
226.890 euro (500.000 gulden) 
72 procent inkomstenbelasting 
gaan betalen. Tot 1990 werd dit 
toptarief als rechtvaardig gezien 
- zelfs bij inkomens vanaf 
200.000 gulden -en belemmeF 
de het de welvaartsteename in 
Nederland niet. Waarom zou dat 
nu anders zijn? 
Bovendien, in de doorrekening 
van ons programma door het 
Centraal Planbureau is ook 
rekening gehouden met de 
mogelijke kapitaalvlucht. Het 
CPB concludeert 'de economi
sche groei verandert per saldo 
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niet door het SP-programma', 
en geeft verder aan dat ook de 
hoge inkomens na realisering 
van ons programma er in koop
kracht op vooruit gaan - maar 
de lage inkomens 2,5 keer zo-

veel. Ter vergelijking: bij de 
PvdA gaan de hoge en de lage 
inkomens er evenveel op voor
uit en bij de VVD stijgt de koop
kracht van de rijken aanzienlijk 
meer. 
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Een waarschuwing die het Plan
bureau nog wel geeft over ons 
programma is : 'zeer hoge in
komens hebben nadeel van de 
invoering van een vijfde schijf'. 

De SP opent de jacht op 
de huizenbezitter door de 
hypotheekrenteaftrek aan 

te willen pakken 

Over de hypotheekrenteaftrek 
zeggen we twee dingen: garan
deren voor hypotheken tot 
225.000 euro (495 .000 gulden), 
en afschaffen daarboven. Dat 
betekent dat mensen met een 
hoog inkomen en een grote 
hypotheek wel degelijk aftrek 
houden, maar dat maximaal 
de rente over 225 .000 euro 
afgetrokken mag worden. De 
grens van 225.000 euro hebben 
we overigens niet zelf bedacht: 
dit bedrag is ook het maximum 
waarbij een hypotheek nog 
onder de nationale hypotheek
garantie kan vallen. En bang dat 
we de hypotheekrenteaftrek nog 
verder gaan inperken, hoeft 
niemand te zijn . Als we zeggen 
garanderen tot 225.000 euro, 
dan bedoelen we dat ook echt. 
De volledige hypotheekrente
aftrek jaagt de huizenprijzen op 



In de aanval 
met 
ónze punten 

Bij alle aandacht voor ons 
programma valt eigenlijk 
het meeste op, dat de 
overgrote meerderheid 
van onze 150 alternatie
ven voor Paars en Pimpel
paars niet op weerstand 
stuiten. Daarbij zitten heel 
veel punten waarmee wij 
de strijd kunnen openen 
tegen de andere partijen. 
Waarom trekken jullie niet 
wat méér uit voor zorg en 
onderwijs? Waarom heb
ben jullie niet meer 
aandacht voor de omstan
digheden die de integratie 
belemmeren of die tot 
onveiligheid leiden? Waar
om kiezen jullie niet voor 
meer solidariteit en voor 
een aanval op de bescha
mende armoede en 
dakloosheid? Dat het wel 
degelijk kan, bewijzen ons 
programma en de heldere 
conclusies erover van het 
Centraal Planbureau. 

en kost de overheid miljarden aan 
belastinginkomsten. Het Neder
landse systeem van onbeperkte 
aftrek is verder een unicum in 
Europa, en het bevoordeelt vooral 
de hogere inkomens, omdat die 
van elke gulden aftrek meer 
overhouden dan iemand met 
kleiner inkomen. 

De enorme bezuinigingen 
op Defensie en het 

uittreden uit de NAVO 
brengen onze veiligheid 

in gevaar 

We stellen voor de Defensie
uitgaven in de komende vier 
jaar te halveren: afbouwen van 
de marinetaken, afschaffen van 
de luchtmobile brigade en de 
mobilisabele tanks, halvering 

van het aantal gevechtsvliegtui
gen (om te beginnen) en geen 
aanschaf van Joint Strike Figh
ters. Voor een groot 'staand' 
leger en voor de NAVO is na het 
einde van de Koude Oorlog geen 
noodzaak meer en het vele geld 
dat ermee gemoeid is, hebben we 
hard nodig om onze doelen op 
sociaal gebied te bereiken. Vei
ligheid is veel meer gediend met 
het inperken en weghalen van de 
voedingsbodem voor terroris
tische organisaties. 
De nieuwe NAVO-strategie 
maakt ingrijpen overal ter 
wereld mogelijk - eventueel 
ook zonder VN-resoluties. Wij 
zien daar niets in - dus waarom 
zouden we dan nog bij die 
NAVO blijven? 

De SP wil het koningshuis 
afschaffen 

ging, niet past bij een democra
tische rechtsstaat. Alle bestuur
ders moeten gekozen worden. 
En omdat we beseffen dat we op 
dit punt in coalitiebesprekingen 
waarschijnlijk erg moeilijk 
zaken kunnen doen, staat ook in 
het verkiezingsprogramma dat 
er in ieder geval snel een einde 
hoort te komen aan de puur poli
tieke taken van de koning(in), 
zoals haar betrokkenheid bij de 
kabinetsformatie en het uitspre
ken van de Troonrede. Het eer
ste is een taak voor de Tweede 
Kamer en de politieke partijen; 
het tweede dient te gebeuren 
door degene die hem schrijft: de 
minister-president. 

De SP wil Nederland 
isoleren en de 

samenwerking met de 
rest van Europa stoppen 

We vinden dat een monarchie, De SP was en is heel internatia-
waarin het staatshoofd aan- naai ingesteld. We onderhouden 
gewezen wordt via erfopvol- veel contacten met progressieve 
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organisaties in de hele wereld, 
doen aan internationale solida
riteit en zetten ons nadrukkelijk 
in voor eerlijke globalisering. 
Ook zijn we sterk vóór samen
werking tussen landen en vol
ken. De huidige Europese Unie 
zorgt echter voor steeds meer 
macht voor de grote onder
nemingen en minder zeggen
schap voor de burgers en de 
nationale parlementen. Op die 
weg moeten we niet verder 
gaan. Samenwerken is prima, 
maar dat kan ook zonder nog 
meer bevoegdheden over te dra
gen naar Brussel. In ons pro
gramma pleiten we daarom voor 
ingrijpende hervormingen in de 
huidige Europese Unie en tegen 
het verder overdragen bevoegd
heden eraan -en blijkens onder
zoeken hebben we daarbij de 
steun van een grote meerderheid 
van de Nederlandse bevolking. • 
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SP niet akkoord met 
Nederlandse leiding ISAF 
De SP heeft zich tegen het 
kabinetsbesluit gekeerd om 
Nederland samen met Duits
land de leiding van de ISAP 
missie in Afghanistan op zich 
te laten nemen. De ISAF moet 
stabiliteit garanderen in de 
hoofdstad Kaboel, terwijl 
elders in Afghanistan de ope
ratie Enduring nog volop 
woedt: de strijd tegen het ter
rorisme. In zijn bijdrage aan 
het debat over ISAF wees Jan 
de Wit erop dat de verwoesten
de werking van Enduring 
Preedom in al zijn facetten, 
te ernstig is om ISAF van 

Enduring Preedom te kunnen 
scheiden. Ook al omdat de VS 
de voorwaarden bepaalt waar
onder ISAP werkt. 
De Wit wees er verder op dat 
ook minister De Hoop Scheffer 
er volgens zijn brief aan de 
Kamer rekening mee houdt dat 
kopstukken van de Taliban en 
AI Quaidagaan samenwerken 
met 'ontevreden en oppositio
nele krijgsheren, die daardoor 
een bedreiging kunnen vormen 
voor de overgangsregering en 
de internationale gemeenschap 
in Afghanistan.' Ook erkende 
de minster dat veel van de 

hoofdrolspelers direct of in
direct betrokken zijn geweest 
bij schendingen van mensen
rechten, gedurende de laatste 
tien, twintig jaar, en dat de 
Afghaanse minister van Defen
sie, Mohammed Pahim, er een 
eigen militie op nahoudt naast 
het nationale leger dat hij moet 
organiseren. 
De SP-fractie trok uit al deze 
gegevens de conclusie dat de 
politieke situatie zo wankel is 
dat ook de beschermingsmacht 
voor de regering in Kaboel een 
politiek wankele onderneming 
is. 

Conclusie na parlementaire enquête: 
schade verhalen op bouwbedrijven 
In een eerste reactie meteen na het 
uitkomen van het eindrapport van de 
Parlementaire Enquêtecommissie 
Bouwnijverheid, waarvan ook Jan de · 
Wit deel uitmaakte, eiste de SP-fractie 
dat de bouwbedrijven die de overheid 
hebben benadeeld met behulp van 
prijsafspraken, de geleden schade 
moeten vergoeden. 

De bouwbedrijven in ons land 
blijken via een vernuftig sys
teem van geheime afspraken 
jarenlang de bouwopdrachten 
onderling te hebben verdeeld en 
afspraken met elkaar te hebben 
gemaakt over de prijs. De en
quêtecommissie toont aan dat 
dit soort afspraken ook in andere 

- aan de bouw verwante - sec
toren werden gemaakt. Dat is 
verboden, maar de bedrijven 
hielden bewust dit systeem in 
stand. Het rapport toont verder 
aan dat de overheid (de amb
tenarij) gevoelig is voor omko
perij en voor 'smeren en fêteren' 
door diezelfde bouwbedrijven. 

Het besef dat de overheid inte
ger moet zijn, ook in haar con
tacten met de bouwwereld, is 
nog niet echt doorgedrongen tot 
in alle lagen van de overheid. 
De SP-fractie concludeert daar
uit, dat er van het integriteits
beleid nu eens echt werk moet 
worden gemaakt. 
De rol die de accountants blijken 
te spelen in de vele zaken die de 
commissie heeft uitgediept, is 
schokkend. Zij blijken niet de 
'vertrouwenspersoon van het 
maatschappelijk verkeer' te zijn 
die zij zo graag beweren te zijn. 
Volgens de fractie is dat een 
bevestiging van het pleidooi 
dat ze eerder al hield voor het 
beëindigen van de financiële 
afhankelijkheidsrelatie tussen 
accountants en opdrachtgever. 
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Het oordeel van de commissie 
over het openbaar ministerie, de 
NMA, en de ministers Netelen
bos, Jorritsma en Korthals liegt 
er volgens de fractie niet om. 
Korthals heeft de Tweede Kamer 
op 14 november 2001 verkeerd 
geïnformeerd over de schikking 
in de Schipholtunnelzaak. Dat is 
een ernstige fout die normaal 
gesproken tot consequenties 
voor de minister moet leiden. 
Hoe dat nu verloopt hangt af 
van het tijdstip van het debat in 
de Tweede Kamer. 
De SP-fractie onderschrijft ten
slotte de conclusie van de com
missie dat er alle aanleiding is 
de aanbesteding van bouwwer
ken beter in de wet te regelen 
om herhaling van de bouwfrau
de te voorkomen. 



Nieuwe NAVO bestrijkt hele 
wereld en mag zelf oorlogen 
beginnen Eén van de passages uit Eerste weg links die 

discussie oproept, is de volgende: 'De NAVO 

De recente topbijeenkomst van 
de NAVO leiders in Praag mar
keerde een bijzonder belangrijk 
moment in de geschiedenis van 
de transatlantische organisatie. 
Het verbond is getransformeerd 
naar een organisatie die waar 
ook ter wereld oorlog kan voe
ren tegen vijanden die groten
deels door de Amerikaanse 
regering zullen worden gedefi
nieerd. Dat dit gebeurd is niet 
verrassend; de Amerikaanse 
bedoelingen zijn al maanden
lang bekend. Veel verrassender 
en verontrustender is het gebrek 
aan debat in de Europese lid
staten over deze koerswijziging. 
Volgens de voorgenomen plan
nen zal strak de NAVO overal 
oorlogen gaan uitvechten als 
het bondgenootschap vindt dat 
het om zijn belangen gaat. In het 
definiëren van zo'n situatie 
speelt de Amerikaanse regering. 
een cruciale rol. Zij heeft duide
lijk gemaakt dat haar prioriteit 
bij de 'oorlog tegen het terroris
me' ligt. Wat dat terrorisme 
precies is wordt wijselijk ver
zwegen. Impliciet wordt ervan 
uitgegaan, dat het gaat om een 
verschijnsel dat met een conven
tionele strijdmacht kan worden 
verslagen, dat wil zeggen dat er 
geografisch af te bakenen gebie
den zijn waar een vijand kan 
worden gevonden en vernietigd 
met strijdmachten die alleen 
maar hoeven te worden gemo-

is een achterhaald en daardoor gevaarlijk militair 
instituut en dient ontmanteld in plaats van 
uitgebreid te worden. Nederland doet er wijs 
aan zelf uit deze overleefde verdragsorganisatie 
te treden.' Hieronder een recent artikel uit 
VD AMOK (nummer 2002 4/5), dat haarscherp 
aangeeft waarin het gevaar van de NAVO 
schuilt. 

derniseerd. Gemakshalve wordt 
ook 'de' strijd tegen massaver
nietigingswapens erbij gehaald. 
De oorlog tegen het terrorisme 
impliceert ook een oorlog tegen 
landen die in het bezit zijn van 
deze technologie. De VS heeft 
in haar nieuwe 'National Secu
rity Strategy' besloten om deze 
gevaren 'pre-emptively' aan te 
pakken. Dat wil zegen, om lan
den die ze inschat als een 
bedreiging voor de nationale vei
ligheid van de VS, ook zonder 
directe aanleiding aan te vallen. 
Onderdeel daarvan vormt ook 
de 'Nuclear Posture Review', 
een omschrijving van de Ameri
kaans nucleaire politiek die om 
de vier jaar aan het Congres 
moet worden gepresenteerd. 
Dat gebeurde begin dit jaar en 
een deel van het document lekte 
uit. Daarin stond onder andere 
dat de VS de mogelijkheid 
openhoudt om zelf als eerste 
een land met kernwapens aan te 
vallen. De criteria daarvoor 

waren zeer rekkelijk: het ging 
niet alleen om landen bewapend 
met biologische of chemische 
wapens, maar ook om de inzet 
in een crisis, bijvoorbeeld als 
het leven van Amerikaanse sol
daten op het spel stond. 

Deze agressieve Amerikaanse 
politiek- het gaat om niets min
der dan het recht opeisen om 
aanvalsoorlogen te voeren tegen 
door de VS gedefinieerde (po
tentiële) vijanden - wordt nu 
ook doorgevoerd in de NAVO. 
Het gaat allang niet meer om het 
verdedigen van het eigen grond
gebied of het eventueel met 
kernwapens terugslaan m 
bepaalde nauwkeurig omschre
ven omstandigheden: de moge
lijkheid wordt nu geopend dat 
de NAVO-landen als eerste een 
aanval zullen uitvoeren en dus 
dat Nederland bij zo een aan
valsoorlog betrokken raakt. 
Dit perspectief wordt kennelijk 
verwelkomd door de demissio-
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naire regering. Sterker nog, ze 
gaat er in het geval van Irak 
ruimhartig in mee. Geen VN
mandaat? Dan doen we gewoon 
zonder, aldus een recente brief 
van minister van buitenlandse 
zaken De Hoop Scheffer aan de 
Kamer. Deze berust hierin: op 
het Algemeen Overleg vooraf
gaand aan de NAVO-top was er 
geen kritisch woord te ontwaren 
uit de monden van de woord
voerders van de regeringspar
tijen. Kritische vragen van de 
oppositie werden genegeerd of 
afgewimpeld. Al met al is een 
situatie ontstaan waarin de sol
daten van de Europese NAVO
lidstaten meegaan op expedities 
waar ook ter wereld. Ze zullen 
dat niet doen als gelijkwaardige 
deelnemers met de VS, maar als 
verlengstukken van het Ameri
kaanse militaire apparaat. Dat 
zal zorgen voor de vuurkracht 
door de massale inzet van het 
Amerikaanse lucht- (en straks 
ook ruimte-)wapen. • 
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Rapport De uitverkoop van de sociale zekerheid verschenen 

Sociale zekerheid en commercie, is dat 
een verstandige combinatie? Nee, conclu
deert het rapport De uitverkoop van de 
sociale zekerheid, het vierde deel in een 
serie over de privatisering in Nederland. 
In Spanning een aantal van de problemen 
die het terugtreden van de overheid 
heeft opgeleverd op het vlak van werk 
en uitkeringen. 

Gezondheidsrisico? 
Geen baan! 

Door de invoering van Wulbz in 
1996 (over de loondoorbeta
lingsplicht bij ziekte) en Pemba 
m 1998 (over de arbeids
ongeschiktheidsverzekeringen) 
kregen bedrijven een groter 
belang om bij sollicitaties te 
selecteren op gezondheidsrisi
co's. Informatie hierover is 
moeilijk te krijgen, omdat werk
gevers over het algemeen niet te 
koop lopen met hun selectie
criteria, en slachtoffers niet altijd 
weten waarom zij geen werk kre
gen, of dit niet aanmelden bij een 
klachtenbureau. 
Uit onderzoek onder 13.000 

bedrijven en instellingen in het 
Rijnmondgebied blijkt dat twee
derde van alle werkgevers, 
ondanks alle subsidiemogelijk
heden, in geen geval gehandi
capten of chronisch zieken wil 
aannemen. MKB-Nederland 
meldt dat veel winkeliers huive
rig zijn om bijstandsgerechtig
den in dienst te nemen, omdat zij 
meer kans hebben om in de 
WAO te komen. De gemeente 
Amsterdam heeft zelfs een ver
;zekering afgesloten tegen WAO
boetes voor werkgevers die uit
keringsgerechtigden in dienst 
nemen. 
Bij het Breed Platform Ver
zekerden en Werk komen wel 
regelmatig klachten binnen over 

De 
verkeerde 
keuze tussen 
euro's 
en mensen 
selectie. Het platform meldt dat 
bovendien ongeoorloofde selec
tie plaatsvindt bij het afsluiten 
van verzekeringen, bijvoorbeeld 
bij de collectieve verzekeringen 
via bedrijven tegen het WAO
gat. Ook veel zelfstandigen heb
ben te maken met selectie door 
verzekeraars. Bijkomend effect 
is dat medische gegevens van 
publieke instellingen in commer
ciële handen kunnen komen. 

Verzekeren in plaats 
van preventie 

De financiële risico's voor 
werkgevers en werknemers als 
gevolg van Wulbz en Pemba lei
den niet noodzakelijk tot meer 
preventie. Onderzoeksinstituut 
Nyfer merkte in dit verband op: 
' In plaats van extra investeringen 
te plegen in preventieve maat
regelen, verzuimbegeleiding en 
reïntegratie van zieke werk
nemers, dekken werkgevers de 
financiële risico's door het af
sluiten van ziekteverzuim- en 
WAO-risico-verzekeringen. De 
risico's worden dus afgekocht 
in plaats van teruggebracht. ' De 
verzekeraars hebben op hun 
beurt in de eerste jaren de nadruk 

gelegd op het veroveren van 
een groter marktaandeel. Dit 
leidde tot forse verliezen op 
de verzuimverzekeringen. In
middels werken verzekeraars 
meer samen met arbodiensten of 
hebben zij arbodiensten over
genomen en hetzelfde geldt voor 
reïntegratiebedrijven. Aan werk
gevers die zich verzekeren wor
den ook strengere eisen gesteld. 
Om de kosten van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid te beper
ken wordt her en der gepleit 
voor een grotere regierol voor 
de verzekeraars. Dit is een een
zijdige en zelfs cynische bena
dering, omdat dan niet het 
welzijn van de werknemer, 
maar de verwachtte schadelast 
centraal komt te staan. De ver
zekeraar zal geneigd zijn hogere 
premies te vragen en zich min
der inspannen om de schadelast 
te beperken, omdat controle op 
afspraken en mogelijk misbruik 
van polissen veel tijd en geld 
kost. De verzekeraar kan ook 
steeds bekijken welke werkne
mer de meeste schadelast ople
vert en die voorrang geven. 
Weinig aandacht zal er zijn voor 
'moeilijke' klanten, die com
mercieel minder interessant 
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zijn. Verder kan een verzekeraar 
traineren met uitkeringen of een 
te lage uitkering verstrekken, in 
de hoop dat protest uitblijft of 

mensen om financiële redenen 
geen rechtszaak voeren. De tijd
spanne waarvoor wettelijk ver
zekerd moet worden is ten slotte 
beperkt tot 1 of 2 jaar, waarna de 
kosten alsnog worden afgescho
ven op de samenleving. 
De nadruk op schadelastbeper
king is ook cynisch, omdat het 
voorbij gaat aan het elementaire 
belang van werknemers om niet 
gehanilicapt te raken. Als bedrij
ven een afweging moeten maken 
tussen een hogere premje of in
vesteren in betere arbeidsom
standigheden, zal de uitkomst in 
lang ruet alle gevallen leiden tot 
meer preventie. 'In de duizend 
dossiers ilie we hebben liggen zit 
een flinke pluk mensen van 
softwarebedrijf Oracle, allemaal 
werknemers met ernstige RSI
klachten. Kennelijk is het voor 
werkgevers makkelijker om een 
verse kracht binnen te halen dan 
systematisch te werken aan het 
voorkómen van beroepsziekten,' 
aldus directeur P. Uienbelt van 
het Bureau Beroepsziekten FNV. 

De hoge kosten van 
concurrentie 

De introductie van marktwer
king in de sociale zekerheid 
heeft totnogtoe weinig efficiën
tievoordelen opgeleverd, maar 
al wel heel veel geld gekost. 
Voortdurende reorgáqisaties 
hebben de nodige vertragingen 
opgeleverd in de begeleiding en 
opvang van zieken. Veel mensen 
zijn daardoor nodeloos en tegen 
hun zin in de WAO beland. De 
introductie van commerciële 
arbodiensten en reïntegratie
bedrijven heeft veel versnippe
ring gebracht en voorlopig leidt 
ook dit tot extra kosten. Boven
dien heeft de privatisering er toe 
geleid dat de salarissen van pro
fessionele deskundigen sterk zijn 
gestegen. Op termjjn kan door 
fusies en overnames meer 
schaalgrootte worden bereikt. 
Maar in een vrije markt leidt dit 

ook tot marktmacht en de vor
ming van conglomeraten, die de 
concurrentie beperken. 
De ervaringen tot nu toe leren 

dat bedrijven vooral geneigd 
zijn op prijs te selecteren: de 
privatisering van de risico's in 
de sociale zekerheid leidt er toe 
dat het voorkomen van ziekte
verzuim en arbeidsongeschikt
heid wordt onderworpen aan par
ticuliere kostencalculatie. Ook 
zorgt de privatisering van de pre
mjebetaling voor extra kosten: 
voor admjrustratie, reclame, 
hogere reserves per verzekeraar 
en marktconforme winsteisen. 
Veel onnodige kosten komen 
voort uit het nog bestaande 
provisiesysteem voor tussenper
sonen. Door het woud van uit
eenlopende polissen wordt 
bovendien de solidariteit onder
graven, een uitgangspunt dat 
vanouds aan de basis lag van het 
stelsel van sociale voorzienin
gen. 

Publiek of privaat? 

Bij alle wijzigingen in het stel
sel en bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid is steeds de 
vraag gesteld wat in publieke 
handen moest zijn en wat in pri
vate handen mocht komen. De 
rechten in het stelsel van sociale 
zekerheid zijn in wetten veran
kerd, die de uitkomst waren van 
een lange geschiedenis van so-

ciale strijd. De toekenrung van 
uitkeringen bij werknemersver
zekeringen was altijd in private 
handen, waarbij de bedrijfsvere

nigingen de hoofdrol speelden. 
Ondersteunende diensten waren 
het GMD en het GAK. Deze 
verenigingen en diensten waren 
echter geen commerciële par
tijen ; zij kwamen voort uit een 
traditie van het corporatisme. 
In de jaren ' 80, toen de econo
mjsche groei stagneerde, bleek 
dat werkgevers er nogal mak
kelijk toe overgingen de Ziekte
wet en de WAO te gebruiken als 
'dumpplaats' voor werknemers, 
wat leidde tot hoge kosten . Naar 
aanleiding de enquête-Buur
meijer in 1992 besloot het 
parlement de uitvoering uit han
den te halen van de bedrijfsver
enigingen en over te doen aan 
commerciële bedrijven. Deze 
privatisering bracht grote orga
nisatorische problemen met 
zich mee, waarna in 1999 werd 
besloten de toekenning onder te 
brengen bij de overheid. Op
merkelijk genoeg heeft in de 
toekenning van uitkeringen dus 
geen liberalisering, maar - via 
een omweg- een verstatelijking 
plaatsgevonden. Anders ging 
het daarentegen bij de medische 
begeleiding en de reïntegratie. 
De niet-commercieel opereren
de GMD werd opgeheven en 
vervangen door commerciële 
arbodiensten. De hulp bij reïnte-

gratie, die ten dele bij arbeids
bureaus lag, werd eveneens de 
verantwoordelijkheid van com
merciële bedrijvel . Op deze 

gebieden heeft een verdere pri
vatisering - en vooral commer
cialisering- plaatsgevonden. 
Commercialisering van de 
sociale zekerheid heeft grote 
negatieve gevolgen gehad, 
blijkt uit de voorbeelden in De 

uitverkoop van de sociale zeker
heid. Begeleiding van zieken en 
reïntegratie zijn ondergeschikt 
geraakt aan particuliere kosten
calculaties. Niet het mensen áan 
een baan helpen, maar winst 
maken staat voorop. Het gevolg 
is dat 'moeilijke gevallen ' niet 
de hulp krijgen die ze nodig 
hebben, als publieke instellin
gen niet alsnog bijspringen. Dit 
effect was al zichtbaar bij de op
komst van de commerciële uit
zendbureaus, die er mede toe 
bijdroegen dat de arbeids
bureaus in de problemen kwa
men. Commercialisering draagt 
ook bij aan de tweedeling in de 
zorg, door de groei van ' voor
kruipzorg' en de oprichting van 
particuliere klinieken. De com
merciële dienstverlening ver
groot bovendien de bureaucra
tie, door de noodzaak van een 
uitgebreid stelsel van publiek 
toezicht, bijvoorbeeld op on
geoorloofde selectie, gerommel 
met aanbestedingen en misbruik 
van subsidies. • 

De rapporten in de serie 'De uitverkoop van .. .', zijn geschreven door het Wetenschappelijk Bureau 
van de SP. Eerder verschenen De uitverkoop van de energie, De uitverkoop van het openbaar 
vervoer en De uitverkoop van publieke diensten. De rapporten zijn te bestellen door overmaking 
van 3,50 euro per deel, op giro 369611 t.n.v. SP bestellingen te Rotterdam, onder vermelding van 
respectievelijk Rapport energie I Rapport OV I Rapport publieke diensten I Rapport sociale 
zekerheid. 
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Met optredens van: The lau, Dolf Jansen, New Cool Collective in Big-Bandformatie, Magie Dave & The Wheelers, The Handsom Harry 
Company, Maarten van Roozendaal & Egon Kracht, Osse Blues Connectie, Bob Fosko & Friends en verder: toespraak Jan Marijnissen, debatten 

Dit mag je niet missen 
Nieuwjaarsfeest Big Party past in de traditie van 

een Dag van de Tomaat als start van de landelij
ke verkiezingscampagne. Een verschil met ande
re keren is wel, dat we het nu volledig overdekt 

houden. Het programma is geweldig en 
gevarieerd. Bezoekers zullen beslist geen spijt 
krijgen van hun tocht naar Tilburg. Kaarten zijn 
gratis, en kunnen besteld worden bij de receptie 
van het partijbureau: (010) 243 55 55, of 
receptie@sp.nl 

Big Party een fantastisch uitje voor individuele 

SP'ers en een uitstekende gelegenheid voor 
afdelingen om hun medewerkers te belonen 
door gezamenlijk vervoer te regelen. Zorg er wel 

voor, dat bestelde kaarten ook echt gebruikt 
worden. Komt er onverhoopt iets tussen, en kan 
niemand in jouw plaats gaan, stuur dan je kaart 
meteen terug. Bestellen van grotere hoeveel
heden kaarten kan alleen door de afdelingsvoor

zitters. 

Spanning • 19 december 2002 

013, Veemarkt 44, 
Tilburg (5 minuten 
lopen vanaf NS
station Tilburg) 
013 is toegankelijk 
'voor rolstoel-
gebruikers 
Kinderen zijn van 
harte welkom maar 
er is geen speciaal 
kinderprogramma. 
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