
Nico Schouten: 

'bereid je voor op veel 
meer anti-oorlo sacties' 

Miljoenen mensen over de hele wereld gingen in het weekend van 15 februari de 
straat op om te protesteren tegen de oorlog van Bush en Blair tegen Irak. Hun 
motto: 'Stop de oorlog, give peace a chance'. 
'De opkomst was geweldig' , 
kijkt Nico Schouten terug, die 
de SP vertegenwoordigt in het 
Plaljorm tegen de nieuwe oor
log dat de demonstratie in Am
sterdam organiseerde. 'Er waren 
veel meer mensen, dan waar we 
vooraf op gerekend hadden'. 
Wat is volgens hem de betekenis 
van de massale acties? 'Die zijn 
een sterk signaal dat je niet zo
maar oorlog kunt voeren en 
daarom heel belangrijk. Het is 

moeilijk te zeggen wat er nu 
gaat gebeuren. Bush wil oorlog, 
dat blijkt duidelijk uit zijn ge
dram in de afgelopen maanden·. 
Maar hij moet toch rekening 
houden met het verzet in eigen 
land en elders. Hij kan wel een 
coalitie smeden met een aantal 
regeringen, maar kan er niet 
omheen dat de basis van die re
geringen wel erg smal is. Daar
bij komt dat hij de oorlog wel 
zal kunnen winnen, maar wat 

Alle activiteiten op 
www.wereldcrisis.nl 
Over de oorlogsdreiging, Irak en de acties is natuurlijk veel te 
vinden op de SP-site, maar ook op www.wereldcrisis.nl, een 
initiatief van het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog. Daar vind 
je ook de adressen van de lokale platforms en een uitgebreid 
overzicht van de lokale activiteiten die overal in het land 
plaatsvinden. Nieuwe activiteiten kun je zelf rechtstreeks op 
de site plaatsen. 

dan? Er zal een soort koloniaal 
bestuur gevestigd moeten 
worden, en daarvoor heb je een 
breder en langduriger draagvlak 
nodig.' 

De SP speelt een prominente 
rol in de anti-oorlogsstrijd in 
Nederland. Welke adviezen 
heb je in dat verband aan de 
afdelingen? 
'De afdelingen doen er goed aan 
te beseffen dat het echt van 
groot belang is om het verzet te
gen de oorlog in Irak te verster
ken. Het is niet symbolisch wat 
er gebeurt, maar kan daadwerke
lijk bijdragen aan een klimaat 
waarin Bush te zeer geïsoleerd 
wordt om daadwerkelijk te gaan 
bombarderen. Wat afdelingen in 
ieder geval kunnen doen, is het 
organiseren van discussies en de
batten. Verder doen ze er heel 
verstandig aan alvast activiteiten 
voor te bereiden voor het geval er 
een grootscheepse aanval komt. 
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Landelijk is afgesproken dat we 
dan de tweède zaterdag nadat de 
massale gevechten uitbreken op
nieuw een grote demonstratie 
houden. Daarvoor moeten men
sen gemobiliseerd worden. En 
verder zullen er dan ook veel 
plaatselijke demonstraties 
plaatsvinden. Afdelingen moe
ten daar echt mee aan de slag.' 

Hoe doen ze dat? 
'In veel plaatsen is al een plat
form waarin de SP meedraait. Is 
dat nog niet het geval, dan doet 
een afdelingen er heel verstan
dig het voortouw te nemen. Dat 
kan door organisaties te benade
ren - waarvoor GroenLinks al 
heel snel in aanmerking komt, 
maar ook door een oproep te 
plaatsen om individuele mensen 
erbij te betrekken die boos zijn 
over er gebeurt. Kijk uit dat je 
niet in het kamp komt van men
sen die Saddam verdedigen , 
maar ga vooral aan de slag.' • 




