
Links Europa ziet niets in 'neoliberale 
en militaristische' grondwet 
Voor het middagdeel schakelde de Partijraad over 
op Engels als voertaal. Achter de tafel nam naast 
Harry van Bommel een aantal vertegenwoordigers 
van andere linkse Europese partijen plaats. Onder-

. werp van discussie: Europa, en dan vooral de 
Europese grondwet. 

Een peiling onder de gasten 
leverde het volgende beeld op. 
Daniel Cirera van de Franse 
Communistische Partij (PCF): 
'Wij zijn tegen de Europese 
grondwet, net zoals we tegen 
het Verdrag van Maastricht 
waren. Beide zijn gebouwd op 
een neoliberaal fundament. 
Ook de defensieparagraaf in de 
grondwet wijzen we af.' De 
PCF voert momenteel campag
ne voor een referendum over de 
grondwet. De kansen daarop 
leken eerst groot, maar worden 
steeds kleiner naarmate het 

• Alblasserwaard, Grave, Hilver-
sum en Veghel krijgen de 
status van erkende afdeling. 
Veenendaal en Goirle promo-
veren van werkgroep tot 
afdeling in oprichting. Voor 
Kerkrade wordt de status van 
afdeling in oprichting met een 
kwartaal verlengd, en voor 
Weststellingwerf wordt beslo-
ten dat de afdeling in oprich-
ting weer werkgroep wordt. 

• De partijraadsleden worden 
gewezen op Nutopia, de 
aspirant-omroep voor dieren, 
natuur en milieu, waarvan 
Kamerlid Krista van Velzen één 
van de initiatiefnemers is. De 
SP steunt Nutapia met 
5000 euro, drukwerk en 
andere practische zaken. 

waarschijnlijker wordt dat de 
bevolking in meerderheid tegen 
zal stemmen. 

De Duitse PDS heeft er lang 
en zwaar over gedebatteerd, 
maar kwam uiteindelijk ook 
uit op ' nee ' tegen de ontwerp
grondwet. Wolfgang Gehrke: 
'De grondwet legt ook een 
aantal grondrechten van bur
gers vast, iets wat we positief 
beoordelen. Maar uiteindelijk 
wogen de negatieve zaken 
voor ons toch zwaarder. Wij 
willen naar een vredelievend, 

• In de terugblik op de regio-
conferenties werd aandacht 
gevraagd voor de ervaringen 
van onze wethouders. 
Afgesproken is dat daarvoor 
gezorgd zal worden. Het 
partijbestuur komt met een 
voorstel hoe en waar dat geor-
ganiseerd wordt (op regio-
conferenties, de Partijraad of een 
aparte conferentie.) 

• Naar aanleiding van 
perspublicaties wordt in de 
rondvraag gevraagd hoe het zit 
met Al i Lazrak. Met hem zijn 
problemen over de afdracht van 
zijn Kamerlidvergoeding. Hij 
heeft inmiddels een brief van 
het partijbestuur gekregen 
waarin hij gewezen is op de 
afdrachtregeling en waarin hij 

sociaal en democratisch Euro
pa. De grondwet wijst in ande
re richting: verdieping van de 
kloof tussen kleine en grote 
landen, en opvoering van de 
militaire uitgaven.' 

Helge Bo Jensen van de Deen
se Rood-Groene Alliantie: 
'Onze partij is voortgekomen 
uit euroscepsis. Dus onze 
reactie op de grondwet is: 
natuurlijk tegen. De grondwet 
betekent meer macht voor 
Brussel, meer militarisering en 
meer neoliberalisme. Maar 
ook de grondrechten die in de 
grondwet vastgelegd worden 
zijn een reden om 'nee' te 
zeggen. Er komt geen enkel 
recht bij: alles is nu al op na
tionale schaal geregeld.' · 
De Finse Linkse Alliantie is er 

verzocht is zich daaraan te 
houden. Het antwoord hierop 
wordt afgewacht. 

• De financiële controlecom-
missie die zich gaat buigen over 
de jaarrekening 2003 is 
geïnstalleerd. Hij bestaat uit de 
volgende afdelingsvoorzitters: 
Fred Houthuijs (Amstelland-
Meerlanden), Harre van der Nat 
(Leiderdorp), lneke Palm 
(Rotterdam), Nicky de la Rie 
(Nieuwegein) en Erwin van 
der Wal (Leeuwarden). 

• Met een minuut stilte herdacht 
de Partijraad het overlijden van 
Simon Heeren. Simon raakte 
overal in de partij bekend door 
zijn enorme inzet als een van 
de chauffeurs van de SP 
Brandweerbrigade en was 
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nog niet uit of ze de grondwet 
moet afwijzen, en richt zich 
momenteel helemaal op de 
campagne voor een referen-
dum erover, vertelde Paulina 
Murto. 'In Finland leeft in de 
vrees dat we onze neutrale 
positie moeten opgeven en de 
NAVO in gedwongen worden. 
Daarnaast is de zorg over wat 
er gebeurt met onze publieke 
diensten en gezondheidszorg. 
Ons uiteindelijke standpunt zal 
afhangen van de garanties die 
we op deze punten krijgen. 
Maar in ieder geval moet er 
een referendum komen.' Mur-
to gaf ook inzicht in de situatie 
in Zweden. De Vensterpartij is 
daar eenduidig tegen de ont
werp grondwet. Een referen
dum zit er in Zweden niet in , 
nadat de regering het referen .... 

tevens de partner van Nora 
Swagerman, één van de 
drijvende krachten in de 
afdeling Zaanstad. 

• Mede dankzij de campagne 
Red de Solidariteit! zet de groei 
van de SP door: inmiddels is het 
43.000ste lid verwelkomd. 
In de campagne zijn 850.000 
folders gedrukt, die voor het 
eind van het jaar verspreid 
zullen zijn. 

• Jan de Wit roept op om CDA-
wet houders en raadsleden 
onder druk te zetten om hun 
Kamerleden te vragen de 
SP-motie te ondersteunen om 
geen uitgeprocedeerden op 
straat te zetten. 
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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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