
Antwoorden 
aan Groenlinks 

Na acht jaar Paars géén 
lijstverbinding met PvdA! 

Groenlinks zocht de media met een voorstel voor een 

lijstverbinding met de SP en de PvdA. De PvdA reageerde 

met het voorstel daar ook D66 bij te betrekken. De SP

reactie was een brief van partijsecretaris Tiny Kox, waar

in hij uitlegde dat de SP de acht jaren Paars met de PvdA 

als grootste regeringspartij nog niet vergeten zijn. 

'Allereerst over het aangaan van 
een lijstverbinding voor de ko
mende Kamerverkiezingen. Het 
was jammer dat in mei ondanks 
de lijstverbinding tussen Groen
Links en SP, jullie elfde zetel 
toch verloren ging. Maar in het 
recente verleden- bijvoorbeeld 
bij de Eerste Kamerverkiezin
gen - hebben jullie er in ieder 
geval wel baat bij gehad. Reden 
voor ons om die afspraak bij de 
verkiezingen van 2003 voort te 
zetten (dit keer voor Tweede 
Kamer, Provinciale Staten en 
Eerste Kamer). Ik heb jullie dat 
in mijn brief van 17 oktober j.l. 
al laten weten. Onze achterban 
heeft vrede met zo'n afspraak 
en die van jullie ook, volgens 
mij . Graag verneem ik dan ook 
wat jullie reactie is op ons aan
bod wederom een lijstverbin
ding aan te gaan. 
Het verbaast mij dat jullie nu 
een lijstverbinding met de PvdA 
overwegen. Na 88 dagen pim
pelpaars zijn wij 8 jaren paars 
nog niet vergeten - en de kie
zers evenmin. Om nu plotsklaps 
de grootste partij uit paars tot 
partner in een lijstverbinding 
tussen twee oppositiepartijen 
van paars te betrekken, is on
geloofwaardig. Voor ons, voor 
jullie, voor hen. De tijd zal eerst 
moeten leren welke kant de 
PvdA ná paars op wil. 
Precies ook daarom voelen we 
niets voor een snel gesloten 
tien-punten-pact met die partij. 
Na 12 jaar regeren met eerst het 
CDA en daarna VVD en D66 is 
er voorshands weinig reden om 
aan te nemen dat het nu ineens 
zou sporen tussen onze partijen 
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en de PvdA. Dat gelooft nie
mand en dat moeten we dus ook 
niemand wijsmaken. Laten we 
rustig de kiezers de kans geven 
hun keuze te maken - en laten 
we vooral die keuze niet probe
ren te beperken tot een een
heidsworst met twee smaken. 
De politiek van het moment is 
na alle toestanden een stuk veel
kleuriger- en dat vinden wij erg 
prettig. Er valt echt iets te kie
zen dit keer, inhoudelijk. 
Ik hoop dan ook dat we een in
houdelijke campagne tegemoet 
gaan. Heel veel kiezers zitten 
daar op te wachten. 
Eerlijk gezegd vind ik het in dat 
kader niet bemoedigend dat 
sommigen in GroenLinks de 
laatste dagen voortdurend roe
pen 'dat de SP groeit omdat ze 
het politieke debat uit de weg 
gaat. .. ' Je mag veel van ons 
zeggen maar dát klopt toch echt 
niet. Integendeel. We zoeken al
tijd en overal het debat, met po
litici én met de burger.' 
( ... ) 
'Ik hoop daarom dat deze 
verwijten niet meer gemaakt 
worden - ze zijn aantoonbaar 
onjuist en vooral ook onnodig. 
Niemand zit te wachten op ge
kijf van de ene linkse partij op 
de andere. De echte politieke 
meningsverschillen liggen el
ders naar mijn mening. Wij zul
len in ieder geval niet meedoen 
aan zulk ongewenst gesteggel.' 
( ... ) 
'Het is te hopen dat we elkaar 
geregeld zullen treffen om met 
elkaar publiekelijk van gedach
ten te wisselen. Om te zien wat 
ons bindt, om uit te vinden wat 

ons scheidt. En om kiezers de 
kans te geven hun keuze te be
palen.' 

Beschuldigingen volstrekt 
bezijden de waarheid 

Bij de presentatie van het con
cept-programma en de concept
lijst opende Paul Rosenmöller 
opnieuw de aanval op de SP. Wij 
zouden 'opportunistisch ' zijn, 
de discussie met de LPF geme
den hebben , totaal afwezig zijn 
op milieugebied en niet op
komen voor de mensen in de ge
subsidieerde banen. 
In een reactie hierop aan de me
dia is GroenLinks opgeroepen 
om, net als de SP, haar pijlen te 
richten op de partijen die ver
antwoordelijk zijn voor het be
leid van de afgelopen jaren in 
plaats van te sneren naar een 
partij met wie ze acht jaar lang 
oppositie heeft gevoerd. 
'Triest is het grote gebrek aan 
waardering bij de GroenLinks
leider voor de vele activiteiten 
van de SP op milieugebied. Dit 
jaar opende de partij een specia
le asbestmeldlijn in Twente en ze 
was mede-initiatiefnemer van 
een volkspetitie tegen gevaarlij
ke spoortransporten in Gelder
land. De samenwerking van de 
SP en bewoners- en milieuorga
nisaties tegen de gevaarlijke 
chloortreinen tussen Delfzijl , 
Hengelo en Rotterdam is inmid
dels succesvol. Vorige week nog 
protesteerde de partij tegen de 
bedreiging van kokkels in de 
Waddenzee en de dreigende 
opheffing van het jachtverbod 
op vossen. In nationaal park de 
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Biesbosch is de SP, samen met 
andere organisaties, al lange tijd 
actief tegen voorgenomen gas
boringen van de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij en vóór 
snelle sanering van de lekkende 
Shellstort in het nationaal park.' 

'Volstrekt bezijden de waarheid 
is de bewering dat de SP het de
bat met Pim Fortuyn eerder dit 
jaar uit de weg is gegaan. SP
leider Jan Marijnissen schreef 
een boek ('Schrale rijkdom') 
over paars én pimpelpaars, het 
wetenschappebjk bureau van de 
partij kwam met een speciaal 
boekwerkje over het Fortuynis
me. In huis-aan-huis uitgedeel
de stemwijzers lichtte de partij 
dit voorjaar de verschillen tus
sen paars, pimpelpaars en haar 
eigen programma toe. Ondanks 
sterke aandrang mocht de SP 
niet meedoen aan de grote lijst
trekkersdebatten en Fortuyn 
zelf wees alle verzoeken van de 
media voor publieke debatten 
met de SP-voorman af.' 

'Boos is de SP over opmerkin
gen als zou de SP niks doen aan 
de bedreiging van onder andere 
Melkertbanen . De SP organi
seert sinds jaar en dag mensen 
in gesubsidieerde banen. En 
SP-activisten en Kamerleden 
zijn- doorgaans als enige poli
tieke partij - aanwezig bij alle 
manifestaties van vakbonden. 
De SP is gekend voorstander 
om mensen die volwaardig 
werk doen niet hun werk af te 
pakken maar hun loon op nor
maal niveau te brengen . In het 
nieuwe verkiezingsprogramma 
is dat pleidooi opnieuw op
genomen. Het voorstel is eer
der dit jaar ook doorgerekend 
door het Centraal Planbureau, 
samen met de overige 149 al
ternatieven die de partij ont
wikkeld heeft voor het huidige 
beleid. De plannen bleken haal
baar en betaalbaar, los van de 
politieke wenselijkheid.' • 




