
Erik Meijer: 

•verkiezingen gaan niet over 
Europa. maar over concrete 
Europese strijdpunten• 
Enkele dagen later zijn ook de 
resultaten in de andere landen 
bekend, en vragen we Meijer om 
zijn kijk op de totale uitslag. 
'Voor de SP geldt, dat we een 
heel mooie trend vasthouden 
door voor de tiende keer op rij 
verkiezingen te wi nnen, en met 
7 procent de hoogste score ooit 
te halen bij landelijke verkiezin
gen. Dat is uitstekend. Maar aan 
de andere kant moeten we ook 
concluderen dat het ons niet ge
lukt is de mensen die uit onvrede 
over Europa thuisblijven mas
saal naar ons te trekken. J(jezers 
gebruiken de stembus niet om te 
protesteren tegen 'Europa', maar 
- getuige de resul taten voor Van 
Buitenen en de Partij voor de 
Dieren- blijkbaar wel om zaken 
uit te spreken die hen dwarszit
ten. Daar moeten we van leren: 
door het de volgende keer nog 
minder te hebben over 'wat vind 
je van Europa?', en meer over 
concrete zaken die in Europa ge
beuren en waartegen wij strijd 
leveren: privatisering, fraude, 
ondemocratische beslu itvor
ming, enz. Dat hebben we dit 
jaar al veel meer gedaan dan in 
1999, en dat zal in 2009 nog ster
ker nodig zijn.' 

Bij een blik over grenzen consta
teert Meijer dat er sprake is van 
stabilisatie voor de socialisten in 
Europa. 'De fractie van Verenigd 
Links, waartoe de SP behoort, 
had in het oude parlement aan
vankelijk 42 en na tussentijds 
overlopen 49 leden. Na de uit
breiding met de nieuwe landen 
en de nieuwe indeling van de af
vaardigingen komt de fractie nu 
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'We zullen nu nog beter als waakhond in Brussel kunnen 
blaffen en bijten,' reageert een opgetogen Erik Meijer als 
op 10 juni bekend wordt dat de SP haar zeteltal in het 
Europees Parlement verdubbelt. Onmiddellijk laat hij 
ook de campagnemedewerkers in de triomf delen: 'Dit is 
vooral ook een beloning voor onze duizenden vrijwilligers 
die hun tijd en moeite hebben gestoken in de campagne. 
Zonder hen hadden we nooit zo goed gescoord.' 

ergens tussen 39 en 47 uit. Het 
exacte aantal is nog niet bekend 
omdat van een aantal partijen 
nog niet duidelijk is bij welke 
Europese fractie ze zich aan
sluiten. Dan blijft er nog een 
verlies, maar dat is grotendeels 
te wijten aan het nieuwe Franse 
districtenkiesstelseL In Frank
rijk verliezen de partijen van 
Verenigd Links 12 van de 15 
zetels.' 

Ook de Europese fracties van 
Groenen en de Sociaal-demo
craten zijn vrij stabiel gebleven. 
Het grootste verschil is volgens 
Meijer te vinden bij de rechtse 
partijen: 'Grofweg kun je zeg
gen dat rechts veel van de uit
breidingszetels heeft veroverd 
en bovendien nog verder naar 
rechts is opschoven. Ik ben 
bang dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen betekent 
dat het neoliberale en militaire 
programma gewoon doorgaat. 
Bezuinigen, privatiseren en be
wapenen zal onverminderd het 
parool blijven. Voor ons blijft 
dus volop reden tot verzet. De 
extra zetel kunnen we daarbij 
héél goed gebruiken. ' • 

Erik Meijer en 
Kartika Liotard naar 
Europarlement 
In totaal haalden we bij de Europese verkiezingen 
332.326, stemmen, goed voor 7,0 procent en twee zetels. 
In 1999 waren de cijfers respectievelijk 178.666 stemmen, 
5,1 procent en één zetel. Nummer drie, Kart i ka Liotard is 
naast Erik Meijer met voorkeursstemmen gekozen tot 
europarlementariër. Liotard kreeg 32.187 stemmen, 
tegenover 15.510 voor de nummer twee: René Roovers. 
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