
Op naar de Staten! 
Van verminderd enthousiasme 
voor de Statenverkiezingen is 
binnen de SP weinig te merken. 
In totaal zij n er 2,7 miljoen pro
vinciefolders besteld, nauwe
lijks minder dan bij de Kamer
verkiezingen, en veel méér dan 
bij vorige Statenverkiezingen. 
Op 11 maart staat dan ook heel 
wat op het spel. Een versterkte 
positie van de SP in de provin
ciebesturen natuurlijk. Zodat 
we daar meer inbreng hebben 
in belangrijke discussies over 
bijvoorbeeld het openbaar ver
voer, de ontwikkeling van 
streekplannen of de verdeling 
van de nieuwbouwcontingen
ten. En zodat we met meer 
Statenleden nog beter de link 
kunnen leggen met plaatselijke 
kwesties - ook in gemeenten 
waar we nog geen afdeling heb
ben. Verder betekent een goede 
uitslag natuurlijk ook een forse 
en belangrijke groei van de 
Eerste Kamerfractie . En ten
slotte gaat van forse winst 
ook het duidelijke signaal 

uit dat de SP de toekomst 
heeft. 

Naast de folders zullen 
ook de brandweerauto 's 
weer uit de garage gehaald 
worden voor de campag
ne, en zetten we de laatste 
dagen voor de verkiezin
gen op ruime schaal onze 
radio- en tv-spotjes in. 
Ook zull en Kamerleden 
op veel plaatsen aanwe
zig zijn bij acties en op 
verkiezi~gsavonden. 

In de campagnes wor
den plaatselijke bood
schappen ingezet, zo
als het verzet tegen in
dustriegebied Moer
dijk-2 (in Brabant), 
tegen de Westersehel
de Containerterminal (in Zee
land) en tegen de honderden 
miljoenen provinciegeld voor 
de zweeftrein (in Flevoland, 
Friesland en Groningen) . Veel 
terugkerende thema's in de fol-

ders zijn de volkshuisvesting, 
waarbij sterk gepleit wordt 
voor betaalbare woningen, 
het openbaar vervoer en de 
wij ze van besturen, die meer 
open moet zijn. Groningen 
zet sterk in op een rood col
lege van Gedeputeerde Sta
ten en wijst daarbij op de 
meerderheid die PvdA, SP 
en GroenLinks in januari 
haalden. Gelderland pleit 
voor een 'wisseling van de 
wacht' om schoon schip te 
kunnen maken na de nodi
ge affa ires in het provin
ciaal bestuur. 
De landelijke boodschap 
waarmee we de provin
ciale campagnes kracht 
bij zetten, wordt op de 
affiches naar voren ge
bracht: kies voor een 
grote SP-fractie m 
de Eerste Kamer (In 
provincie en Eerste 

Kamer, stem voor. Stem SP), en 
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stem nu met je hart (Je hart zit 
links. Klopt het nog?) 
'Eigenlijk is ons verhaal dat 
mensen nu hun hart én hun 
hoofd moeten volgen' , zegt 
Zuid-Hollands lij strekker Ger
ard Harmes. ' Het is nu ook 
strategisch heel verstandig om 
SP te stemmen. Hoe groter de 
SP wordt, hoe kleiner de kans is 
dat Bos zijn eerdere beloften 
zal breken en heel veel zal in
leveren om maar te mogen 
meeregeren.' Ondanks de goe
de argumenten om de linkse 
mensen te overtuigen die in ja
nuari voor de PvdA kozen, is 
het volgens Harmes nog lang 
geen gelopen race. ' Was dat 
maar waar! Er is een nieuwe 
campagne met nieuwe kansen . 
Niets gaat automatisch. Bos za l 
echt wel zo slim zijn om niet 
vóór 11 maart veel toe te geven 
aan het CDA. En waarom zou
den die PvdA-stemmers van 
januari dan hun grote linkse 
partij verruilen voor een kleine 
linkse partij? Wij zullen de 
mensen echt allemaal moeten 
overtuigen dat SP stemmen nu 
echt héél verstandig is .' 
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