
In de voorbije maanden is er in 
heel Europa strijd gevoerd tegen 
de kapitalistische politiek: an
derhalf miljoen demonstranten 
in Parijs tegen aanvallen op de 
pensioenen op 25 mei , algeme
ne stakingen in Griekenland, 
Italië en Spanje tegen bezuini
gingen op verschillende verwor
venheden. Maar ook buiten het 
traditioneel wat fellere zuiden is 
er actie gevoerd: massaal pro
test in Oostenrijk, demonstraties 
in Duitsland tegen Schröders 
Agenda 2010 en acties in Groot
Brittannië en Zweden. Zelfs 
in Nederland broeit het verzet 
tegen de afbraakpolitiek van 
Balkenende II: de mobilisatie 
voor de grote demonstratie van 
20 september is in volle gang. 
Na de anti-globaliseringsbewe
ging, vooral bestaande uit jon
geren, zijn het nu met name de 
arbeiders (al dan niet gemobili
seerd door de vakbonden) die de 
straat opgaan. De Europese ver
kiezingen van juni 2004 staan 
in het teken van verzet tegen 
het kapitalisme. Tegelijkertijd 
wordt de kloof met de regerin
gen en hun leiders alleen maar 
groter. Zij hebben alvast maar 
een Europese grondwet op
gesteld, waarin het neoliberalis
me als een vaststaand gegeven 
wordt beschouwd, en waarmee 
voorwaarden worden geschapen 
om het sociaal beleid - bezuini
gingen op sociale voorzienin
gen en pensioenen - en werkge
legenheidsbeleid - meer flexi
bele banen en minder rechten 
voor werknemers - op Europees 
niveau te coördineren. De Fran
se premier Raffarin verzuchtte 
kort geleden, dat 'Frankrijk een 
paradijs zou zijn zonder socia
listen '. Een paradijs voor hen, 
die de macht, het geld en de 
status bezitten, welteverstaan. 

• • 

'Strijdbare SP nodig 
bij Europese 
verkiezingen' 
Hoe gaat de SP de Europese verkiezingen 
van volgend jaar in? Op 17 januari 2004 
organiseren we er een conferentie over. 
Johan Kwisthout geeft op deze pagina 
alvast een voorschot: hij bepleit een 
internationaal georganiseerde campagne 
samen met de meest strijdbare vakbon
den, politieke partijen en andere organi
saties in Europa. Reacties op zijn betoog 
zijn erg welkom: spanning@sp.nl 

De SP moet in haar programma 
en campagne voor de Europese 
Verkiezingen aansluiting zoe
ken bij deze maatschappelijke 
beweging, en met de beschik
bare middelen daar een leidende 
rol in spelen. Niet door de huidi
ge situatie in Europa als uit
gangspunt te nemen en de 
nadruk te leggen op 'het socia
ler en democratischer maken 
van de EU', niet met, zoals 
Harry van Bommel voorstelt, 
een 'coalitie van progressieve 
landen die de weg van de VN 
kiezen ' (Spanning 7, 2003), niet 
door neo-Keynesiaanse voor
stellen te doen om de economi
sche crisis het hoofd te bieden, 
maar door op te komen voor een 
socialistisch alternatief voor het 
Europa van het kapitaal. Naast 
een strijdbare campagne en een 
aansprekend programma, is het 

ook belangrijk dat de campagne 
internationaal georgani seerd 
wordt, waarbij de SP aansluiting 
zoekt bij de meest strijdbare 
vakbonden, politieke partijen en 
andere organisaties in Europa. 
De multinationals - en hun 
handlangers in de politiek -
storen zich niet aan landsgren
zen, dus moeten socialisten die 
voor een betere wereld strijden 
zich ook internationaal vereni 
gen. De wereldwijde demon
straties op 15 februari tegen de 
oorlog in Irak laten zien wat 
voor impact een dergelijke 
gecoördineerde campagne kan 
hebben; zo zou de SP ook het 
initiatief kunnen nemen voor 
soortgelijke demonstraties in 
heel Europa aan de vooravond 
van de verkiezingen, gezamen
lijke slogans en internationale 
bijeenkomsten. 
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Die bijeenkomsten zouden, wat 
mij betreft, vooral moeten gaan 
over de praktische vraag: 'hoe 
mobil.i seren we de bevolking 
om bij de Europese verkiezin
gen een duidelijk signaal af te 
geven?' Dat er in NELF (het 
New European Left Fomm, 
waar de SP deel van uitmaakt) 
überhaupt discussie is over de 
waarde van de Europese Grond
wet (Spanning 7, 2003), geeft te 
denken over het socialistisch 
gehalte van dit overlegorgaan. 
Een orgaan, overigens, waar 
onder andere de PCF en PDS 
zitting in hebben, partijen die in 
de (bonds-)regeringen waarin 
ze zitting hebben (gehad) niet 
aarzelen om forse bezuinigings
ingrepen ten koste van de 
bevolking door te voeren. De SP 
zou zich beter kunnen concen
treren op hetgeen er in Europa 
op straat gebeurt, en zich serieus 
moeten afvragen wat de meer
waarde is van dit soort bijeen
komsten. • 

Johan Kwisthout, Breda 
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