
dum over toetreding tot de 
eurozone verloren heeft. 
Uit Schotland was Rosemary 
Byrne gekomen, van de Schot
se Socialistische Partij die bij 
de recente verkiezingen van 
één naar zes zetels in het parle
ment groeide dankzij een felle 
anti-armoedecampagne. 'We 
zijn tegen de grondwet vanwege 
de zaken die al genoemd zij n: 
neoli beralisme en militarise
ring. Over een grondwetrefe
rendum wordt nog niet gespro
ken: er is een referendum be
loofd over de euro, daar is eerst 
het wachten op.' 
Harry van Bommelliet weten 
dat ook de SP niets ziet in de 

grondwet. 'Het is eigenlijk 
geen grondwet, maar een poli
tiek program om van Europa 
één grote neoliberale markt 
te maken en de defensie
uitgaven te laten groeien. ' 

In de discussie die volgde 
kreeg vooral het militaire 
aspect veel aandacht. Gehrke 
kritiseerde de visie die onder 
andere de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken Fischer 
huldigt: 'Hij zegt: 'Europa 
heeft veel meer inwoners dan 
de VS en is economisch onge
veer even sterk, maar besteedt 
veel minder aan bewapening, 
en dat kan niet. ' Ik zie dat als 

een recept voor een catastrofe. 
We moeten niet hier de paraplu 
opendoen als het in de VS 
regent. Het alternatief voor een 
wereld met één supermacht is 
niet een wereld met twee 
supermachten, maar wereld
vrede.' De anderen waren het 
hiermee eens. 'We moeten 
alternatieven opbouwen, waar
bij de VN een grotere rol gaat 
spelen.' 
Helge Bo Jensen: 'Na de grote 
protesten vlak voor de Irak
oorlog concludeerde de New 
York Times dat er twee super
machten zijn: de VS en de 
miljoenen mensen die wereld
wijd demonstreren.' • 

Even ~ennen aan 
de regioconferenties 

n1eu~e stijl • 

November was de maand van de regioconferenties. Zes 
vonden er plaats, verspreid over drie weekenden. Op allemaal 
ging het over het verslag van de Statenfracties. Overal 
werden workshops gehouden over het opzetten van nieuwe 
lokale werkgroepen als eerste begin van een afdeling, en het 
werken met de campagne Red de solidariteit. In het partij
bestuur, op de partijraad en in een bijeenkomst van regio
bestuurders werd vervolgens de balans opgemaakt. Hoe 
liepen de conferenties en welke lessen zijn er uit te trekken 
voor de toekomst? 

Op de Partijraad kwamen vooral 
positieve geluiden over de conte
r'entie in Eindhoven,- 'goede dis
cussies door een prima mix 
in de conferentiedeelnemers van 
ervaring en nieuw enthousias
me' - en negatieve over die in 
Rotterdam. Over deze laatste 
werd geconstateerd dat er bij de 

verantwoording van de staten
fracties niet naar de inbreng uit 
de zaal geluisterd werd en dat 
de discussie over het opzetten 
van lokale werkgroepen aan 
veel mensen voorbijging. Er
kend werd ook, dat dat deels lag 
aan de magere voorbereiding 
door de deelnemers. 

'De Statendiscussie duurde te 
lang en had beter voorbereid 
moeten worden,' erkent Staten
lid en regiobestuurder Bart Ver
meulen. 'Maar, zo bleek op de 
evaluatie met alle regio
bestuurders, die conclusie gaat 
niet alleen op voor Zuid-Hol
land, maar geldt ook voor een 

aantal andere conferenties. Wat 
je heel goed kon merken, is dat 
deze vorm van verantwoording 
afleggen en van regioconferen
ties organiseren nieuw is. Het 
was zoeken naar de juiste vorm. 
Dat bleek ook uit de wel erg 
grote groepen voor de work
shops over het opzetten van 
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afdelingen en de Red de Solidari
teit!-campagne. Met veertig man 
of meer kun je moeilijk samen 
aan het werk gaan. Voor de vol
gende keer gaan we de afgevaar
digden strenger selecteren en 
beter voorbereiden.' 

Statenfractie en 
afdelingen denken niet 
gauw aan elkaar bij het 
aanpakken van zaken 

Hoe verliepen de andere 
conferenties, ondanks de aan-

Op de bestuursvergadering, de regiobestuur
dersbijeenkomst van 7 december en de partij
raad zijn de volgende conclusies getrokken en 
afspraken gemaakt over de regioconferenties: 
• Er moeten betere verslagen komen van de 

Statenfracties (dat wil zeggen kortere en 
politiekere), zodat er een meer inhoudelijke 
bespreking mogelijk is. 

• De hoofdopzet van de agenda blijft voor alle 
regio's hetzelfde. Wel zal bekeken moeten 
worden hoe er beter een regionale invulling 
aan gegeven kan worden. Suggesties hier
voor zijn welkom. 

• Op de regioconferenties moet ruimte zijn 
voor twee workshops als we minder tijd 
nemen voor de statenfracties. Eén workshop 
met een meer politiek-inhoudelijk onderwerp, 
en de andere meer organisatorisch gericht. 
Bij de politieke workshop kan de inleiding 
verzorgd worden door een Kamerlid. 

• De regiobestuurders gaan voortaan ook 
verantwoording afleggen op de regiocon
ferenties . 

• De regel dat afdelingen één vertegenwoor
diger per 50 leden kunnen afvaardigen naar 

looproblemen? Edwin Bus, 
voorzitter van de Limburgse 
Statenfractie, was vooral blij 
met de conferentiebrede bespre
king van het statenwerk. 'Dat 
voorkomt dat we indutten en 
heeft ons als fractie duidelijk 
gemaakt dat de afdelingen in de 
regio meer van ons verwachten. 
We laten onze agenda wel erg 
sterk bepalen door waar de pro
vincie mee komt. Contact op
nemen met de afdeling is iets 
waar we niet zo gauw aan den
ken. En andersom speelt dat 
ook: afdelingen denken ook niet 
snel dat is iets voor de Staten. ' 
Gaat er nu wat veranderen na de 
conferentie? 'Zeker. We hebben 
de afdelingen verdeeld onder de 
Statenleden: ieder van ons is nu 
het vaste aanspreekpunt voor 
een deel van de provincie en in 
januari starten we met bezoeken 
aan alle afdelingen. Verder 
komen we meteen in het kerst
reces bij elkaar om eens rustig te 
bespreken hoe we door meer 
structurele contacten met de 
afdelingen ons werk kunnen 
verbeteren.' 

Zinvol, maar wat vrijblijvend 
vond regiobestuurder Winfried 
van Mierlo de bespreking van 
het Statenwerk in de regio 
Groningen, Friesland, Drenthe. 
'Je kon merken dat het de eerste 
keer was dat zo'n verantwoor
ding afgelegd werd en dat de 
afgevaardigden er te weinig van
af wisten om een goede discussie 
op te zetten. Het bleef nu veelal 
steken in vragen. ' 
Is aandacht voor het Staten
werk wel zoveel tijd waard op 
een regioconferentie? Zijn er 
geen belangrijkere thema's om 
daar aan de orde te stellen? 
'De terechte klacht was altijd 
dat de Statenfracties er maar 
een beetje bij hangen en dat we 
daar wat aan moeten doen. 
Daarom hebben we op bet con
gres besloten dat ze verant
woording afleggen aan de 
regioconferenties. Laten we 
dat nou eerst maar een tijdje 
doen voordat we weer wat 
anders beslissen. Zinvol is het 
zeker en het is natuurlijk maar 
een deel van de regioconferen

tie.' • 

de regioconferentie blijft gehandhaafd. 
Grote afdelingen hoeven echter geen moei
te te doen om koste wat kost hun quotum 
aan congresdeelnemers vol te maken. Hier 
geldt: kwaliteit boven kwantiteit. 

• De regio Noord-Holland belegt voortaan 
een aparte conferentie: samenvoeging van 
de regio 's Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland levert een te groot aantal deel
nemers op 

• Het is van belang dat 'sleutelfiguren ' van 
afdelingen (voorzitters, fractievoorzitters) 
de regioconferenties bijwonen. 

• De afdelingen worden opgeroepen 
voortaan beter na te denken over wie ze 
afvaardigen en die mensen beter voor te 
bereiden . 

• Afdelingsbestuurders, regiobestuurders en 
Statenleden krijgen voortaan minstens 
twee maanden voorafgaande aan de regio
conferentie een vooraankondiging met een 
programma op hoofdlijnen. 

• Regio's die nu op zondag vergaderd heb
ben, komen volgende keer op zaterdag bij 
elkaar. En andersom. 
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