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In het zicht van de finish is er een voor
lopig einde gekomen aan acht jaar 
Paars. Het monsterverbond van PvdA 
en VVD dat twee kabinetsperiodes 
Nederland regeerde is uiteengevallen 
en laat puinhopen op veel terreinen 
na. We waren als land rijker dan ooit 
en toch zijn de problemen in de zorg, 
het onderwijs, de hele publieke sector, 
gigantisch. Melkerten Dijkstal bewe
ren ondertussen doodleuk dat ze het 
straks na de verkiezingen allemaal 
beter gaan doen. Maar ze klinken als 
holle vaten. Massa's mensen lopen 
boos en verontwaardigd weg bij de 
partijen die verantwoordelijk zijn voor 
die bizarre tegenstelling. Volgens 
onderzoekers zijn en nog nooit zoveel 
mensen geweest die wel weten wat ze 
niet meer willen stemmen, maar die 
nog niet besloten hebben wat ze wél 
willen stemmen. 

'Precies dat biedr ons gewel
dige kansen!' zegt Tiny Kox, als 
partijsecretaris belast met de 
leiding van de grootste verkie
zingscampagne die de SP ooit 
voerde. 'Als mensen vastgebak
ken zitten aan een partij is 
het verschrikkelijk moeilijk ze 
daarvan af te halen. Nu ze zich
zelf bevrijd hebben van die 
binding, kunnen we onze alter
natieven veel beter in beeld 
brengen. De huis-aan-huisfol
der die we verspreiden, sluit 
naadloos aan op de kritiek van 
veel mensen op het beleid van 
de afgelopen acht jaar. Vriend 
en vijand geven toe dat in die 
achtjaar de SP zonder twijfel de 
hardste maar ook meest con
sequente criticaster van Paars is 
geweest. Het gelijk van de SP 
wordt op verschillende terrei
nen erkend. Met de publicatie 
van .het nieuwste boek van Jan 
Marijnissen 'Schrale rijkdom' 
wordt nog eens bewezen dat de 
SP niet zomaar wat roept maar 
zaken echt analyseert en op 
basis daarvan alternatieven 
formuleert.' 
'Volgens alle peilingen zoeken 
veel mensen naar een links 
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alternatief voor de PvdA. SP 
en GroenLinks samen beginnen 
in electorale aanhang de partij 
van Melkert te naderen. Door de 
lijstverbinding die we met 
GroenLinks hebben kunnen we 
dit keer ook iedereen garan
deren dat zijn of haar stem altijd 
links terechtkomt. Dit keer kan 
wat vroeger 'klein links' heette 
echt uitgroeien tot 'groot links ' . 
Als kiezers eenmaal dat besef 
hebben, is er alles mogelijk in 
het stemlokaal .' 

'We krijgen meer kansen dan 
voorheen in de media, ook al 
omdat journalisten weten dat 
wat velen nu roepen al jaren 
door ons gezegd wordt. Verder 
ondersteunen wij onze woorden 
vaak met concrete daden. Dat 
spreekt ook aan - en levert ook 
mooie beelden op. En: resul
taten! Dat de JSF afgeblazen 
wordt is zeker voor een belang
rijk deel te danken aan het maat
schappelijke verzet, dat wij mee 
op gang gebracht hebben. 
Dankzij onze vasthoudende 
acties is zichtbaar dat niet ieder
een in dit land vindt dat 
WAO'ers een probleem zfjn 
maar dat ze een probleem héb
ben. Dat er niet naar gas 
geboord wordt in de Biesbosch 
en de Waddenzee heeft ook 
alles met maatschappelijke 
acties te maken en ik ben trots 
dat wij daarbij steeds voorop 
lopen. Ik denk dat we dat in de 
campagne ook steeds weer 
duidelijk moeten maken: onze 
kritiek deugt, onze alternatie
ven zijn haalbaar en betaalbaar 
en we praten niet alleen maar 
handelen ook. Zo'n partij ver
dient het gewoon om de verkie
zingen te winnen. Dat gaan we 
dus ook doen!' 




