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Eerste weg links 
blijft radicaal en betaalbaar 

extra conducteurs, toezichthou
ders, en schoolconciërges aan 
het werk tegen een fatsoenlijk 
loon voor fatsoenlijk werk. Ons 
WAO-plan levert 100.000 men
sen aangepast werk op en 
verlaagt daarmee de kosten van 
de sociale zekerheid . De gigan
ti sche onderbaudsachterstand 
op het spoor wordt versneld 
ingelopen. De bezuinigingen 

'Tegenvallende economie maakt extra bezuinigin
gen noodzakelijk,' kopten de kranten nadat het 
Centraal Planbureau met pessimistische prognoses 
kwam. Wat betekent dat voor het SP-programma, 
dat juist extra wil investeren? 

op de aan leg van natuurgebie
den worden teruggedraaid en 
de aankoop versneld. Bio
logisch boeren wordt gestimu
leerd in plaats van bemoeilijkt. 
De ontwikkelingshulp gaat met 
een milj ard euro omhoog 
waardoor we van .iedere euro 
di e we verdienen een cent naar 
de bestrijding van de armoede 
in de derde wereld gaat. Ook 
bij tegenwind is een duidelijk 
ander beleid wel degelijk 
mogelijk.' 

Drie eisen liggen ten grondslag 
aan de f inancieri ng van ons 
programma. Ten eerste moet 
het betaalbaar zijn. Dat bete
kent dat we een structureel 
begratingsevenwicht nastreven, 
ook als de economie minder 
hard draait. Ten tweede moeten 
onze maatregelen de inkomens
verschi llen verkleinen en 
mi lieuvriendelijk gedrag stimu
leren. Als derde moet de finan
ciering van ons programma 
haa lbaar zijn en rekening hou
den met de macro-economische 
effecten. 
Begin 2002 heeft het CPB ons 
toenmalige programma door
gerekend en daarb ij geconclu
deerd dat het in all e opzichten 
uitvoerbaar is. Voor een vol
ledige doorrekening van de 
nieuwe programma 's ontbrak 
het CPB de tijd. Wel heeft het 
planbureau aangegeven zo'n 
10 mi ljard euro aan tegenval
lers te verwachten in de periode 
2003-2006. Omdat ons pro
gramma realisti sch moet zijn, 
hebben we daar rekening mee 
gehouden in de nieuwste versie 
van de financiële onderbou
wing. 
Hoe is dat gegaan? is de vraag 
aan Ewout lrrgang, de fi nan
cieel expert van het Haagse 
P-team. 'Een kleine dri e mj J-
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jard hadden we al snel binnen, 
doordat we de lastenverlichting 
schrappen die in het 'strate
gisch akkoord ' van CDA, LPF 
en VVD zat. Dan heb je het 
over het kwartje van Kok en 
dergelijke. Verder gaan we wat 
meer bezuinigingen, bijvoor
beeld op de bureaucratie in de 
zorg, de met-functionerende 
regeling voor kopers van voor
malige sociale huurwoningen, 
de subsidies op oneigenlijke 
groene stroom, bijvoorbeeld uit 
kippenmestverbranding, het 
onderwij s in allochtone talen. 
En geven we ook wat minder 
uit, bijvoorbeeld aan verbete
ring van de arbeidsvoor
waarden in de publieke sector. 
Dat is verantwoord, omdat ook 
in de marktsector de ontwikke
ling van de arbeidsvoorwaar
den stagneert. Wat ook mee
speelt is dat wij - anders van 
het kabinet - niet inzetten op 
snelle aflossing van de staats
schuld. Wij geven voorrang 
aan de aflo ssing van de maat
schappelijke schuld in de 
publieke sector.' 
En, zijn onze grote investerin
gen in zaken als zorg, onder
wijs en socia le zekerheid 
overeind gebleven? 'Absoluut. 
De extra uitgaven zijn in onze 
plannen met 10 mi ljard on-

geveer dubbel zo hoog als in 
het strategisch akkoord. Er 
komt meer geld beschikbaar 
voor onderwij s, zorg en veilig
heid. Het sociaal minimum gaat 
ruim 8 procent omhoog. De 
bezu inigingen op de gesubsidi
eerde banen worden terugge
draaid. Hierdoor komen de 
komende jaren 15 duizend 

SP-initiatiefwet 2-2-2: 
recht op snelle zorg 
Patiënten moeten bij een levens
bedreigende ziekte een wettelijk recht 
op zorg krijgen. Dat is de kern van de 
initiatiefwet 2-2-2 die Agnes Kant 
namens de SP heeft ingediend. 
Bij het vermoeden van een 
levensbedreigende ziekte moet 
de patiënt binnen twee weken 
na verwij zing door de huisarts 
toegang tot de speciali st en 
ziekenhuis te krij gen, waarna 
binnen twee weken een beslis
sing over eventuele behande
ling dient te volgen en twee 
weken later de behandeling 
daadwerkelijk gestart djent te 
worden. 
'Alle mooie beloften over het 

wegwerken van wachtlijsten 
hebben tot op heden niet 
gewerkt,' concludeert Kant. 
'Het recht op zorg zoals ver
woord za l worden in de initia
tiefwet maakt de patiënt van 
rechte loze wachter tot actieve 
rechthebbende. De zieken
huizen worden verantwoorde
lijk gemaakt dat zij zorg op tijd 
leveren. Elders blijkt di e 
werkwijze tot resultaat te 
leiden.' 
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