
Aan de slag • • 
nog beter en 
nog actiever de vinger 
op de zere plek leggen 
In zijn slottoespraak wees ook Jan 
Marijnissen op de kansen die er 
liggen -en op de noodzaak om 
vol gas te geven, zodat we ze 
kunnen benutten 
'De decimering van Paars die 
eraan zit te komen, kunnen wij 
voor een belangrijk deel op ons 
conto schrijven. Wij hebben 
acht jaar lang consequent oppo

sitie gevoerd tegen Paars; steeds 
gewaarschuwd voor de proble
men in de samenleving die er nu 
zijn. Toch staan we in de peilin
gen op vijf zetels, niets meer 
dan wat we vier jaar geleden 
veroverden. Dat druist in tegen 
elke vorm van rationeel denken. 
Het is van het allergrootste 
belang dat we de komende 
maanden in een verbeterde en 
nog actievere vorm de vinger op 
de zere plek blijven leggen. Dat 
we alternatieven presenteren en 
mensen in beweging weten te 
krijgen. Dat geldt in ieder geval 
tot 2 apri l voor de acti e tegen de 
aanschaf van de JSF, dat geldt 
voor de WAO: wij zijn de enige 
politieke partij die te hoop loopt 
tegen de verlaging van het loon 
tot 70 procent in het tweede 
ziektejaar. En dat geldt voor 
Fortuyn. Zijn ontmaskering kan 
met goed fatsoen alleen aan ons 
overgelaten worden. Paars kan 
het al helemaal niet, en ook het 
CDA en GroenLinks vertonen 
paarse trekjes, bijvoorbeeld in 

de discussie rond de WAO en 
het SER-advies. 
Wij moeten blijven aandringen 
op een debat met Fortuyn, en 
ook op plaatselijk niveau de 
mensen uitdagen die zich be
kennen tot zijn lij st. En we moe
ten het land in met het boekje 
dat we gemaakt hebben over 
zijn uitspraken, en daarvan ook 
een eenvoudige brochure 
maken waarin helder staat wat 
Fortuyn wil en daarnaast wat de 
SP wil. We moeten de mensen 
die op drift zijn door het falen 
van Paars een thuis bieden waar 
ze zich écht thuis voelen. Na
tuurlijk moeten wij klip en klaar 
aangeven wat wij willen met in
tegratie en immigratie. Maar de 
achi lleshiel van Fortuyn is dat 
hij wil winnen met kritiek op 
Paars, en als oplossing pimpel
paars heeft: paars in het kwa
draat. Fortuyn etiketten opplak
ken als opportunist en racist 
werkt contraproductief. We 
moeten duidelijk maken wat 
zijn ideeën voor de mensen be
tekenen . 

Ik hoor wel eens als verklaring 
voor onze lage score in de pei
lingen dat we ook deel uitmaken 

van het Haagse circuit. Ten dele 
klopt dat. De paradox van deel
name is dat je er onderdeel van 
bent. Anders is het als bedoeld 
wordt, dat ook de SP zich bezig
houdt met softe praat. En als ik 
soms een fractievoorzitter of een 
andere functionaris hoor, dan 
denk ik wel eens: stop wat peper 
in je reet. Als mensen die vinden 
dat ook de SP deel is gaan uitma
ken van het establishment gelijk 
hebben, dan is het op dft punt. En 

we moeten dit soort signalen se
rieus nemen, als aansporing om 
vooral onze authenticiteit te be
houden. Wij zijn de paJtij van de 
inzet en de passie, maar vooral 
van de compassie. Wij doen het 
ergens voor. Voor mensen en, in 
tegenstelling tot velen, niet voor 
ons eigen belang. 

Wat staat ons de komende twee 
maanden te doen? We moeten 
Paars en pimpelpaars keihard 
aanpakken. We moeten onze al
ternatieven meer over het voet
licht brengen: ze gebruiken om 
onze kritiek te onderbouwen. En 
we moeten gewoon fysiek de 
wijken in. Aanbellen, naar de 
mensen toe stappen, met hen in 
discussie gaan, en samen met 
hen veel acties voeren. Als we 
dat niet doen, dan ben ik bang dat 
we geen goede verkiezingen ma
ken. En bedenk: verkiezingstijd 
is bij uitstek de tijd om mensen 
voor je te winnen, om leden te 
werven die je in de toekomst 
hard nodig hebt. Aan de slag!' 
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• Op verzoek van de afdeling 
Haarlem besloot de Partij
raad Haarlemmermeer de 
status te geven van afdeling 
in oprichting. 

• Op de Partijraad is een 
financiële controlecommis
sie benoemd, bestaande uit 
afdelingsvoorzitters die 
geen lid zijn van het Partij
bestuur. De commissie con
troleert de doelmatigheid 
van de uitgaven van de SP 
in 2001, en zal op de partij
raadsvergadering van 16 
juni haar conclusies presen
teren. De commissie bestaat 
uit: Chris Sandee uit Alphen 
aan den Rijn, Ben Wiegers 
uit Zeist, Ton Hagens uit 
Horst, Nora Swagerman uit 
Zaanstad en Tonny de Bruijn 
uit Zoetermeer. 

• ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong is gekozen als lid van 
het Partijbestuur. Hij volgt 
daarmee Gerrie Elfrink op. 

• Afgesproken is dat de 
regio's ervoor zorgen dat 
'hun' partijbestuursleden 
deelnemen aan de vergade
ringen van het Partijbestuur. 
Als blijkt dat mensen vaak 
afwezig zijn, treft de regio 
voorzieningen om daarin 
verandering te brengen. 

• De Partijraad heeft het ver
kiezingsprogramma 'Eerste 
weg links' formeel goed
gekeurd. Feitelijk had de 
goedkeuring al plaats
gevonden op het congres 
van 19 januari. De formali
sering daarvan door de 
Partijraad is een verplichting 
op basis van onze statuten, 
waaraan nu voldaan is. 
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