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Nog voordat kabinet Balkenende I echt aan regeren toekwam, trokken CDA en 
VVD de stekker er al uit. Het aanhoudende geruzie binnen de LPF was de 'oude' 
regeringspartijen te veel geworden. En dus zijn er nieuwe verkiezingen voor de 
Tweede Kamer: op 22 januari 2003. 

Uitstekende uitgangspositi~ 
De uitgangspositie van de SP is 
een heel goede, concludeerde 
het partijbestuur op een in
gelaste vergadering op 21 okto
ber. Dat blijkt uit de peilingen, 
de toestroom van nieuwe leden 
en alle mogelijke reacties die 
binnenkomen. Voor heel 
mensen is duidelijk bewezen, 
dat Pimpelpaars geen goed 
antwoord was op Paars. Wie 
wel dat antwoord zoekt, en het 

verwacht van een non-confor
mistische partij, komt nu al 
gauw uit bij de SP. 'Wij staan 
voor eerlijke en betrouwbare 
politiek. Dat is in de ogen van 
de mensen al heel wat in deze 
tijd. We krijgen daardoor 
de sympathie van grote 
groepen - ook van mensen 
die inhoudelijk wat verder 
van ons afstaan.' 
Geconstateerd is verder dat de 

verwachtingen die mensen 
hebben van de SP gaandeweg 
veranderd zijn. We zijn inmid
dels méér dan een oppositie
partij. We hebben sterk aan 
vertrouwen gewonnen. In de 
campagne moeten we daar 
gebruik van maken - en er ook 
goed rekening mee houden, 
door naast felle kritiek ook 
realistische alternatieven te 
brengen. 

De stemming 

Jan Marijnissen is de poli
ticus die duidelijk het mees
te vertrouwen geniet, 
concludeerde een peiling 
op 21 oktober. Andere uit
komsten daarin waren dat de 
SP op 15 zetels staat, dat 17 
procent van de mensen ons 
in een regering wil hebben 
en dat Marijnissen bij de 
PvdA-stemmers meer 
vertrouwen geniet dan 
Van Nieuwenhoven. 

Verkiezingscongres op 23 november 
Volgens onze statuten moeten de slag gaan met de het opstel- vaststelling van de lijsten voor congres van 25 januari, wordt 
lijst en programma vastgesteld Jen van een conceptlijst en een de Statenverkiezingen zullen afgerond zoals was afgesproken. 
worden op een congres. Dat conceptprogramma - met gro- vooral de actuele politieke De discussie erover op de regio-
komt er dus- en al heel snel: tendeels dezelfde samenstelling situatie en de verkiezingscam- conferenties wordt echter 
op 23 november in De Doelen als de commissies voor de pagne aan bod komen - in verschoven naar nieuwe regio-
in Rotterdam . De korte periode vorige verkiezingen. De uitein- aanwezigheid van een aantal conferenties die na de Kamer-
die er is tot het congres, bete- delijke voorstellen zullen mini- Kamerleden. verkiezingen plaatsvinden. 
kent dat er onder hoogspanning maal een week voorafgaande Logischerwijs wordt daardoor 
gewerkt moet worden. Maar aan het congres aan de deel- Gepland congres van 25 ook het regulier congres 
dat moet voor de meest slag- nemers toegestuurd worden. januari wordt verschoven uitgesteld dat gepland was voor 
vaardige partij van Nederland De regioconferenties zullen Afgesproken is verder, dat de 25 januari. Een nieuwe datum is 
geen probleem zijn. Het partij- doorgaan zoals ze gepland behandeling in de afdelingen nog niet bekend. Het voornemen 
bestuur heeft inmiddels de zijn, maar het programma zal van Nieuwe kansen grijpen, is het uitstel zo kort te laten zijn 
commissies ingesteld die aan aangepast worden. Naast de het stuk voor het geplande als mogelijk is . 
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Campagne: vertrouwenwekkend 
landelijk gezicht en veel plaatselijke 
ontmoetingen met de SP 
Het geheim van de campagne moet de combinatie worden van veel media-aandacht (uiteraard vooral 
gericht op de lijsttrekker) en veel ontmoetingen met de partij: met folders , posters en stickers waar het 
niet anders kan . Maar als het enigszins mogelijk is, door persoonlijk met mensen in contact te komen: 
bijvoorbeeld bij het op grote schaal huis-aan-huis afgeven van verkiezingsfolders, mensen op straat bij 
een kraampje aanspreken, enzevoort. Andere partijen komen daar totaal niet aan toe. Wij kunnen het wel, 
en zijn daardoor in staat het verschil met de anderen te accentueren en het beeld te bewijzen, dat de 
dagelijkse contacten met de mensen voor ons van groot belang zijn. 

Met de aandacht voor Jan Marijnissen lijkt het wel goed te zitten: het is niet goed denkbaar dat er nu 
nog grote lijsttrekkerdebatten komen zonder dat de SP uitgenodigd wordt. En ook de bereidheid van 
onze leden om juist nu de handen uit de mouwen te steken, is groot. Om daarvan maximaal gebruik te 
kunnen maken, hebben alle leden inmiddels een brief gekregen, waarin hun medewerking wordt 
gevraagd. De antwoorden daarop zullen direct doorgestuurd worden naar de afdelingsvoorzitters. 

Nu de basis leggen voor nieuwe afdelingen 

Waar de huidige tijd volgens het partijbestuur bij uitstek geschikt voor is, is het leggen van de basis 
voor nieuwe afdelingen. Het kriebelt bij onze leden. Een uitnodiging aan de leden in een plaats waar 
we nog niet actief zijn, trekt nu meer mensen dan ooit, die meer dan ooit bereid zijn aan de slag te 
gaan. Daarvan moeten we optimaal gebruik maken, is de opdracht van het bestuur. 

Een mens is méér 
Voor de campagne zullen vooral middelen ingezet worden die hun waarde in het verleden bewezen 
hebben, en zaken die uitgewerkt maar niet uitgeprobeerd zijn in de vorige afgebroken campagne. 
Onder andere zijn dat 
• een verkiezingsfolder in een oplage van 2 miljoen, laatste dagkaarten, speciale doelgroepenfolders, 

posters, veel stickers, schuursponsjes; 
• een tiendaagse veldtocht met openbare bijeenkomsten met Jan Marijnissen, heel veel spreekbeurten 

en activiteiten van Kamerleden in het land. Inzet van de brandweerauto's; 
een nóg betere presentatie op internet; 

• in de laatste twee weken spotjes op radio en tv, met het bekende campagnelied Een mens is meer. 
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Een goede 
uitslag op 
22 januari 
betekent veel 
Statenzetels 
Speculeren over de uitslag 
op 22 januari is weinig 
zinvol, en drie maanden is 
nog een hele periode. Maar 
het kan wel eens héél goed 
gaan. En dan zal het bij de 
Statenverkiezingen van een 
dikke maand later even 
goed gaan. Dat maakt het 
zorgvuldig vaststellen van 
een goede Statenlijst van 
nog groter belang dan het al 
was - ook al omdat het 
bijzonder onwaarschijnlijk 
is dat het voorstel om het 
aantal Statenleden terug te 
brengen nog op tijd behan
deld wordt door de Eerste 
Kamer. Uitgaande van de 
15 zetels waarop we in de 
laatste landelijke peiling 
staan, komen we gemiddeld 
over het hele land uit op 
tien procent van de Staten
zetels. Het is eenvoudig uit 
te rekenen wat dat betekent 
voor jouw provincie. 
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