
Veel redenen en uitstekende mogelijkheden 
voor een grootse Europa-campagne 

'Stuur een 

14 

naar Brussel' 
De tiende juni nadert snel, de dag waarop de Nederlandse 
bevolking de 27 mensen kiest die haar de komende vijf jaar gaan 
vertegenwoordigen in het Europees Parlement. De verkiezingen 
zijn een graadmeter voor de politieke verhoudingen in Nederland, 
een mogelijkheid om onze stem in Brusselluider te laten klinken 
en een extra kans om het vertrouwen van de Nederlandse bevol
king te winnen: door duidelijk te maken dat ook wij vóór samen
werking zijn, maar tégen de manier waarop die nu gestalte krijgt 
in de EU. Een extra motivatie om heel stevig campagne te voeren, 
is de inschatting dat er van andere partijen op dit front weinig 
te verwachten valt. En dat we dus veel mogelijkheden krijgen om 
ons - ook in de media -te onderscheiden. Hoog tijd voor de vraag: 
hoe pakken we dat aan? 

De centrale boodschap in de 
campagne - die consequent uit
gedragen wordt op de posters, in 
het campagnelied en in de radio
en tv-spots - luidt: Stuur een 
waakhond naar Brussel. Nie
mand verwacht van de SP dat wij 
Europa wel even solidair gaan 
maken. De claim 'wij slaan fana
tiek aan als de belangen van 
gewone mensen in het geding 

zijn en het bestuur nóg verder 
van de bevolking komt af te 
staan' , is wél geloofwaardig 
en realistisch. En hij biedt 
veel creatieve gebruiksmoge
lijkheden. Een voorbeeld daar
van is de folder die op 17 en 18 
april is uitgedeeld bij de 
Amstel Goldrace: voorop een 
hond op een racefiets met leus 
'Fiets 'm Europa in' en bin-
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nenin de kop 'Niet blaffen náár, 
maar vóór de fietsers' . 

Het grootste deel van het campag
nebudget zal opgaan aan reclame 
op radio en tv, waarbij we de 
frequentie van onze boodschap
pen opbouwen naarmate de ver
kiezingsdag dichterbij komt. Er 
komt géén tour met lijsttrekker 
Erik Meijer door het land: er wor-



den veel debatten georganiseerd 
door universiteiten, debatcentra 
en dergelijke. Qua bezoek en 
media-aandacht zijn die veel 
interessanter dan eigen avonden. 
In de provinciëntour van Jan Ma
rij nissen zal het thema Europa 
gaandeweg uiteraard belangrij
ker worden. 

De 'teaser-posters', die bedoeld 
zijn als voorloper op, de echte 
campagne, zijn inmiddels in de 
afdelingen. Daarmee valt het 
beste te werken door er iets 
opvallend mee te doen, als start
schot. Niet hier en daar een 
poster plakken, maar een hele 
muur behangen. (En sein dan de 
krant in!) Verder zijn de posters, 
flyers en stickers waarop uit
gelegd wordt dat Europa best wel 
prijzig, ondemocratisch, inhalig, 
etcetera is, prima te gebruiken als 
standmateriaal op markten en bij 
debatten . 

Van kandidaten-profielen 
tot bewegende E-cards op 

onze Europa-site 

Het belang van internet in verkie
zingscampagnes neemt nog 
steeds toe, en dus zal 
www.europa.sp.nl optimaal in
gezet worden - met uiteraard een 
heel duidelijke link vanaf 
www.sp.nl. Op onze Europasite 
komen onder andere profielen 
van de kandidaten, het campag
nelied en het campagnefilmpje, 
bewegende e-cards om naar 
anderen te sturen, een stemwij
zer, en de mogelijkheid om een 
sms-bericht op te geven dat op de 
verkiezingsdag wordt verstuurd. 
Op papier zijn er al de 'voor
loop' -folders en -affiches en het 
verkorte verkiezi ngsprogramrna. 
Om te verspreiden komt nog een 
stemwijzer, een landelijke folder 
en een laatste-dagkaart. Alle 
leden krijgen daarnaast vlak vóór 
de verkiezingen nog een oproep 
rechtstreeks uit Rotterdam toe
gestuurd. En ook zijn er - op 
beperkte schaal - nog schuur-

sponzen te krijgen bij de lande
lijke partij: een inmiddels on
misbaar campagne-attribuut. 
Tenslotte komen er medio mei 
50.000 sleutelhangers met 
SP-winkelwagenmunt beschik
baar voor de afdelingen. Die 
kun je gebruiken voor een 
gerichte opkomstbevorderende 
straatactie in een winkelcen
trum bij de wijk met de laagste 
opkomst bij verkiezingen. Als 
je hier de lokale media tijdig 
over informeert en zorgt voor 
een goed verzorgde presentatie 
(bijvoorbeeld met een achter
grondwand van Dit Europa: 
best prijzig-affiches), dan kun 
je er een heleboel gratis publi
citeit mee maken. Bedenk dat 
de meeste media zich wan
hopig afvragen hoe ze de Euro
pese verkiezingen op een 
aansprekende manier kunnen 
behandelen! 

Elke afdeling moet iets 
aansprekends kunnen 

bedenken om de 
campagne onder de 
aandacht te brengen 

De mogelijkheden om als SP 
met lokale activiteiten op te 
vallen in de campagne zullen 
sowieso ruimschoots aan
wezig zijn. Veel andere par
tijen zullen beseffen dat hun 
euro-enthousiasme weinig aan
spreekt bij de kiezers , en het 
daarom houden bij een beperk
te campagne waarin het minder 
over Europa gaat, en meer over 
een landelijk kopstuk. Zet daar 
de wens van de media naast om 
toch iets van plaatselijke cam
pagne-activiteiten in beeld te 
brengen, en onze kansen zijn 
duidelijk. Met enige creati
viteit moeten alle afdelingen 
wel iets kunnen vinden waar
mee ze wat kunnen . Een wed
strijd waakhond tekenen met · 
stoepkrijt, grote borden over 
rare projecten met Europese 
subsidie van tomaten voorzien, 
het Europaplein omdopen in 
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Guldenplein, de verkiezing van 
de felste waakhond van Juinen, 
of een spelletje knikkeren op de 
markt met een Nederlander, een 
Duitser en Belg, om te bewijzen 
dat samenwerken ook kan zon
der EU-keurslijf... ga een 
avond brainstormen, werk de 
ideeën uit, en mail ze ook naar 
hvleeuwen@sp.nl, zodat andere 
afdelingen er ook van kunnen 
profiteren. 
Ook het informeren van mensen 
over Europa en het oproepen 
vooral wel te gaan stemmen, 
zijn wapens die goed ingezet 
kunnen worden: huis-aan-huis 
aanbellen en de stemwijzer 
afgeven - en aan de media laten 
weten dat wij een informatie
campagne opzetten om de 
opkomst te bevorderen. 

Samenvattend: bedenk een 
plan, maak een planning, wijs 
verantwoordelijken aan en voer 
het uit! Het materiaal om er 
iets moois van te maken, 
hebben we. 

Twintigduizend opvallende folders voor 
de tourfietsers en de toeschouwers van de 
Amstel Goldrace 
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Fiets 'm Europa in! 
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