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Europaprogramma: veel overeenstemming én veel 
wijzigingsvoorstellen 
Ondanks de 353 wijzigingsvoor
stellen die de afdelingen samen 
hadden ingediend op het ont
werpprogramma voor de Euro
pese verkiezingen, bleek er op 
de Partijraad nauwelijks verschil 
van mening te zijn over de grote 
lijnen van onze kijk op Europa. 
Partijraadbreed werd de visie 
onderschreven dat nationale 
bevoegdheden zoveel mogelijk 
nationaal gehouden moeten wor
den, en de vorming van super
staat Europa dus verzet verdient. 
Maar ook werd algemeen erkend 
dat de Europese Unie een reali
teit is, en dat we binnen die EU 
alle voorstellen moeten steunen 
die tot verbetering leiden. 
Grote eenstemmigheid, maar 
toch ook veel amendementen. 
De programmacommissie erken
de dat het proces beter gestroom
lijnd had kunnen worden, 
waardoor veel amendementen 
die te maken hebben met ondui
delijkheden in te tekst voor
komen hadden kunnen worden. 
In de toekomst zal daar beter op 
gelet worden. Ook zal dan aan de 
afdelingen gevraagd worden 
meer zorgvuldigheid in acht te 
nemen bij het formuleren en 
indienen van wijzigingsvoorstel
len. Veel amendementen kregen 
van de programmacommissie 
het predikaat tekstvoorstel. Zij 
Zllllen meegenomen worden bij 
de eindredactie van het program
ma. Van de resterende wijzi
gingsvoorstellen adviseerde de 
programmacommissie bij bijna 
de helft ze over te nemen - in 
enkele gevallen gebeurde dat 
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door de discussie in de Partij
raad. Inhoudelijke discussie 
was er het meest rond de vraag 
of de arbeidsmigratie uit de 
nieuwe EU-landen wel of niet 
tijdelijk gereguleerd moet wor
den. Een grote meerderheid 
stemde in met het tekstvoorstel 
dat in overeenstemming is met 
de opstelling in de Tweede 

Kamer: tijdelijk wel reguleren -
zie de vorige Spanning. Afge
sproken is dat de programma
commissie alle tekstuele en aan
genomen wijzigingsvoorstellen 
verwerkt en dat vervolgens het 
partijbestuur bekijkt of dat zorg
vuldig is gedaan. De Partijraad 
nam vervolgens de nota van wij
zigingen en het geamendeerde 

programma met grote meerder
heid van stemmen aan. Over de 
titel van het programma is nog 
geen besluit gevallen. Wel is dui
delijk dat de oorspronkelijke ont
werptitel 'Europese samenwer
kingja, Nederland opheffen nee' 
het niet. haalt. De gedachten gaan 
nu uit naar 'Wie zwijgt stemt 
toe'. 

Met 29 kandidaten de verkiezingen in 
Uit de 73 kandidaten die zich aangemeld hadden voor plek op de SP-lijst voor 
de Europese verkiezingen, presenteerde de kandidatencommissie aan de Partijraad 
een lijst van 28 kandidaten. Van de 29 eerder genoemde mensen had één zich terug
getrokken, en het vinden van een aansprekende lijstduwer voor plaats dertig was niet 
gelukt. In aanvulling op de voorgestelde lijst hadden zich twee kandidaten gemeld voor 
plaats 29 en ook twee voor plaats 30. Voor plaats 23 was er naast de voorgestelde 
kandidaat ook een alternatieve kandidaat, en er lag een voorstel om de kandidaten 
zeven en elf van plaats te laten wisselen. 
De Partijraad stelde de lijst vast met gewogen stemmen, op basis van de grootte van 
de afdelingen. Dat leverde 838 uitgebrachte geldige stemmen op, en de volgende lijst 
(achter de naam staat het aantal stemmen dat op de kandidaat is uitgebracht). 

1 Erik Meijer 813 16 Kinge Siljee 668 
2 René Roevers 786 17 Theo Cornelissen 719 
3 Kartika Liotard 699 18 Ewout lrrgang 685 
4 Jasper van Dijk 786 19 Driek van Vugt 724 
5 Frank Futselaar 700 20 lngrid Gyömörei 704 
6 Rosita van Gijlswijk 724 21 Anneke de Bres 687 
7 Serdar Dosky 672 22 Jan van Schaik 729 
8 Clara Blaauw 712 23 Jacqueline Gabriël 497 

Niet gekozen zijn Ladewijk Hof 9 Bob Ruers 746 24 Peter van Zutphen 676 
(209 stemmen voor plaats 23), 10 Chandra Jankie 645 25 Nuh Demirbilek 659 
Eric Tulling (95 stemmen voor 11 Lucien Stöpler 553 26 Trix de Roos 738 

plaats 29), Piet Collaris 12 Akansel Kaymaz 725 27 Ad Schiedon 665 
(198 stemmen voor plaats 30 13 Paul Lempens 723 28 Henk van den Boomgaard 674 

en Henri Soeterik (357 stemmen 14 Hilde van der Molen 696 29 Elke de Vries-Becker 471 
voor plaats 30). 15 Niels de Heij 672 
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Erik Meijer: EU discussieert komende tijd over 
de grondwet, concurrentie en kosten 

Erik Meijer ging in zijn lijst
trekkerspeech m op zaken 
als het 'Brusselse avontuur' 
waaraan we in 1999 begonnen, 
de ervaringen in de afgelopen 
jaren, waaronder de samenwer
king binnen een overkoepelen
de internationaal samengestel
de fractie, en de toekomst. 
Naast goede vooruitzichten om 
de mensen te mobiliseren voor 
een ánder Europa, voorspelde 
Meijer ook drie hoofdpunten 
waarover het de komende tijd 
in Europa zal gaan. Dat deel 
van zijn toespraak volgt hier. 
'Ten eerste het zogenaamde 
Lissabon-proces, waarbij Euro
pa een concurrentiestrijd moet 
uitvechten met Amerika en 
Japan. Die concurrentiestrijd 
wordt betaald met lagere lonen, 
minder publieke dienstver-

lening en verdere uitverkoop 
van de resterende overheids
bedrijven. Sociaal-democraten 
en christen-democraten willen 
ons nog steeds laten geloven dat 
we dit neo-liberale Europa 
nodig hebben om een sociaal 
Europa te kunnen bereiken. Dat 
is puur bedrog. Ieder kan inmid
dels zien dat de verslechteringen 
goed lukken maar dat er van 
de gepropageerde verbeteringen 
niets terechtkomt. 
Als tweede komt er een enorme 
ruzie aan over de vraag of Euro
pa méér geld nodig heeft of dat 
we er minder aan willen beste
den. De SP vindt dat er geld zat is 
voor de broodnodige solidariteit 
met de armste gebieden, straks 
ook in het oosten, als we eerst 
een eind maken aan het nu al 
mislukte prestigeproject Galileo, 

• Op voorstel van hun respectievelijke basisafdelingen zijn de 
afdelingen-in-oprichting Capelle aan de IJssel, Doetinchem, 
Kerkrade, Schagen en Zeeuws-Vlaanderen erkend als 
volwaardige afdeling. De ledenwerkgroepen Opsterland en 
Dronten kregen de status van afdeling-in-oprichting. 

• Met het oog op de komende herindelingsverkiezingen in 
Gelderland en een stukje van Overijssel zijn -onder voor
behoud van goedkering van de herindeling door de Eerste 
Kamer, en met instemming van alle betrokken afdelingsvoor
zitters- de grenzen van een aantal afdelingen gewijzigd. De 
afdelingsgrenzen stroken nu met de nieuwe gemeentegrenzen. 

• Op de Partijraad is SP aangenaam in première gegaan, de 
nieuwe presentatiefilm van de SP. Alle afdelingsvoorzitters 
hebben een exemplaar gekregen, om te kunnen vertonen op 
ledenvergaderingen en bij andere gelegenheden. 

• De Partijraad besloot een hartelijke beterschapswens plus een 
bloemetje te sturen naar Kamerlid Piet de Ruiter die al gerui
me tijd ziek is en langzaam weer opkrabbelt. 

aan het nodeloos rondpompen 
van geld tussen de rijkste lidsta
ten, aan subsidies om goede 
spoorverbindingen te vervangen 
door autosnelwegen en steeds 
grotere luchthavens, aan de op
bouw van een Europees inter
ventieleger, aan het weglekken 
van landbouwsubsidies naar 
grote ondernemingen, aan de 
fraudes en aan de nodeloos hoge 
kosten van de dikbetaalde leden 
van het Europees Parlement. 
Temidden van de kemphanen 
die meer of minder EU-geld 
eisen, kiest de SP een derde 
weg: voordat de EU meer geld 
vraagt moet eerst maar eens 
worden bewezen dat het huidi
ge budget tot de laatste cent 
nuttig wordt besteed. 
Als derde wordt het project voor 
een EU-grondwet zeker verder 

doorgezet. In de publieke opinie 
lijkt dat begrip grondwet het best 
goed te doen. Maar de mensen 
weten niet dat er in staat dat de 
vrije onvervalste concurrentie 
boven alles gaat, dat Europa 
steeds meer moet bewapenen en 
dat de macht nog méér in handen 
komt van de regeringen van de 
grootste lidstaten. Toch zijn die 
drie punten de harde kern van die 
grondwetstekst De rest is veelal 
sympathieke maar overbodige 
franje, die je ook al kunt vindt in 
het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Dat 
verdrag is al jaren geleden gere
geld door de Raad van Europa, 
dus voor de inwoners van veel 
meer Europese staten dan de EU 
- nu en straks - omvat.' 

• De Partijraad heeft een beroepscommissie ingesteld om te 
adviseren in situaties waarin een lid bij de Partijraad in beroep 
gaat tegen een partijbesluit De commissie bestaat uit Bob 
Ruers, Willemieke Arts, Rob Poldner en Marian Beldsnijder. 
Ruers zit de commissie voor; ingediende beroepen zijn er nog 
niet. 

• Na een korte toelichting besloot de Partijraad unaniem het 
vertrouwen in Ali Lazrak op te zeggen en hem te vragen zijn 
SP-zetel aan de partij ter beschikking te stellen. De Partijraad 
besloot verder dat zaken als de beëindiging van het lidmaat
schap nu niet aan de orde zijn. Lazrak heeft dertig dagen de tijd 
om tegen het besluit in beroep te gaan. Op een volgende partij
raadsvergadering wordt bekeken wat dan de stand van zaken is. 
Vanuit de Partijraad klonk waardering voor de wijze waarop 
bestuur en fractie de kwestie afgehandeld hebben, en het 
geduld dat ze daarbij gehad hebben. 
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