
STUUR EEN WAAKHOND 
NAAR BRUSSEL: STEM SPI 

Europese verkiezingen: 
tijd voor daverend campagneslot 

Het campagneteam is ervan 
overtuigd dat de luchtige toon 
die uit het verkiezingsfilmpje 
met de hond spreekt, de beste 
is. Sluit dus daar zoveel moge
lijk bij aan. Geen zware tirades 
op wat er allemaal fout is met 
'Brussel' , maar aanhaken bij 
het gevoel dat er in het Euro
pees Parlement nodig eens ste
vig gezegd moet worden waar 
het op staat. Onze belofte aan 
de kiezer is dat we gaan blaffen 
en bijten als de EU weer verder 
gaat met de uitverkoop van 
publieke taken en met het weg
halen van bevoegdheden van de 
nationale parlementen. De 
campagne moet die belofte op 
een aansprekende, leuke ma-

, nier voor het voetlicht brengen. 
Een belangrijk hulpmiddel 
daarbij zijn de media. Die wil
len ongetwijfeld graag aan
dacht besteden aan lokale 
verkiezingscampagnes, maar 
hebben daarvoor heel weinig 
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mogelijkheden en zijn dus blij 
als wij wél voor iets zorgen. 
Kortom: haal snel wat creatieve 
mensen bij elkaar en bedenk iets 
om onze visie op Europa op een 
aansprekende manier over het 
voetlicht te brengen. Ter inspira
tie alvast het volgende: 

• Ga de laatste dagkaarten deur
aan-deur afgeven, en stuur 
vooraf een persbericht dat je 
een campagne opkomstbevor
dering houdt. 

• Maak van het kraampje op 
de markt een happening, en 
nodig ook de media uit. Orga
niseer bijvoorbeeld net als de 
afdeling Stadskanaal/Vlagt
wedde op zaterdag 5 juni een 
'daar lusten de honden geen 
brood van' -manifestatie, waar
bij alle honden op brokken 
getrakteerd worden en hond 
plus baas op de foto gezet wor
den 

10 Juni nadert snel. Maar er is nog 
tijd genoeg om een daverend 
campagneslot te geven. Bedenk, 
dat veel mensen pas de komende 
dagen gaan beseffen dat er verkiezin
gen aan komen. Aan ons om hen zo 
ver te krijgen dat ze hun scepsis over 
de ontwikkelingen in Europa omzet

ten in een stem op de SP, in plaats van 
het mijden van de stembus. 

• Oss organiseert een heel 
grote campagne 'Oss wint het 
EK-opkomstbevordering' , die 
onder andere inhoudt dat 
iedereen die met zijn hond gaat 
stemmen een kluifkrijgt en dat 
iedere stemmer meedoet aan 
een loterij waarbij leuke prij
zen te verdienen zijn. De af
deling Schiedam aapt dat na. 
En waarom ook niet? 

• Groningen startte de cam
pagne met een toneelstukje 
waarbij Berlusconi in zijn 
limousine kwam aanrijden, 
een toespraak begon en vervol
gens uitgejouwd en weg
gejaagd werd. Jouw eigen 
toneelstukje kan heel goeä nog 
op 7 of 8 juni opgevoerd wor
den, en zal ongetwijfeld ook 
volop publiciteit opleveren. 

Affiche, filmpje en radiospotje zijn erg 
goed. 
Onze kritische houding tegenover Europa 
wordt door heel veel mensen gedeeld. 
De andere partijen laten de campagne in 
grote mate over aan de landelijke en 
Europese kopstukken. Concurrentie van 
plaatselijke activiteiten van andere 
partijen hebben we nauwelijks. 
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