
'Ons programma 
is radicaal, 

maar realistisch!' 
--= ) 

10e 
congres 
2002 

Menig spreker tijdens het verkiezingscan
gres op 19 januari in Den Bosch vond Eerste 
weg links 'het beste verkiezingsprogramma 
uit onze geschiedenis'. Enkele afgevaardig
den hadden op diverse punten van de SP 
graag nog radicalere standpunten gezien. 
'Vergis je niet,' wierp Tiny Kox namens de 
programmacommissie tegen, 'dit is een erg 
radicaal programma, dat bovendien reali
seerbaar is!' 

'Dit is een erg radicaal program
ma,' verzekerde Tiny Kox, 
partijsecretaris en lid van de 
programmacommissie, de af
gevaardigden tijdens het verkie
zingscangres in Den Bosch. 
Kox reageerde daarmee op spre
kers die het programma graag 
nog een tikkeltje radicaler had
den gewenst. 
Eerste weg links is het resultaat 
van een proces dat enige maan
den in beslag nam en waarbij 
nuttige inbreng van afdelingen 
en de regioconferenties in het 
conceptprogramma werd ver
werkt. Dat leidde onder meer tot 
een nadrukkelijke verwijzing in 
Eerste weg links naar de kern
visie van de SP zoals die ver
woord is in Heel de mens. 
'Zowel dit verkiezingsprogram
ma als de kernvisie zijn twee 
waardevolle documenten,' leg
de Kox het congres uit. 'Maar 
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waar Heel de mens onze visie op 
langere termijn verwoordt, ge
ven we in Eerste weg links aan 
wat volgens ons in de komende 
vier jaar haalbaar is. Natuurlijk 
zouden we graag nog veel ver
der gaan, maar dat heeft geen 
zin als dat tussen 2002 en 2006 
niet werkelijk haalbaar is. We 
moeten ons niet buiten het poli
tieke debat plaatsen.' 

Complimenten 
Veel afgevaardigden naar het 
congres maakten van hun 
spreektijd in eerste termijn 
gebruik om de programma
commissie te complimenteren 
met het uiteindelijke resultaat. 
Anderen hielden een kort plei
dooi voor één van de pakweg 
honderd wijzigingsvoorstellen 
die tijdens het congres nog in 
stemming moesten worden 
gebracht. Afhankelijk van het 

onderwerp namen Agnes Kant, 
Harry van Bommel, Ewout 
Irrgang of Tiny Kox namens de 
programmacommissie de tijd 
om hun advies over de wijzi
gingsvoorstellen te motiveren. 
Een enkele keer moesten zij 
een voorstel met klem ontra
den. Het argument daarbij was 
vaak niet zo zeer de fundamen
tele onwenselijkheid van een 
voorstel, maar juist de onhaal
baarheid daarvan in de periode 
2002-2006, waarvoor het ver
kiezingsprogramma ten slotte 
bedoeld is . 
Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij een voorstel om het budget 
voor ontwikkelingssamenwer
king te verhogen van één naar 
twee procent van het Bruto 
Nationaal Product. 'Dat voor
stel kost 10 miljard gulden,' 
rekende Ewout Irrgang het con
gres voor. Daarmee zou de slui-
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tende financiële onderbouwing 
van Eerste weg links op losse 
schroeven komen te staan. 'Bo
vendien zitten wij met 1 procent 
al boven de internationale norm 
van 0,7 procent. De Amerikanen 
halen overigens 0,2 procent niet 
eens.' 
Bij de stemmingen bleek het 
congres in vrijwel alle gevallen 
de adviezen van de commissie 
over te nemen. Slechts in één 
geval - het voorstel van afde
ling Leiden om te streven naar 
baggerbeleid dat gericht is op 
verwerking in plaats van stor
ting - volgde het congres het 
advies van het partijbestuur 
niet. 'Te gedetailleerd' was hun 
oordeel, maar het congres oor
deelde dat dit punt een plaats 
moest vinden in het verkie
zingsprogramma. Voor een 
ander wijzigingsvoorstel - het 
door Erwin van Leeuwen in 
dichtvorm verdedigde voorstel 
om sportvisserij te verbieden -
waren tellers nodig om duide
lijkheid te brengen in het 
oordeel van het congres. Met 
een nipte meerderheid werd het 
voorstel verworpen. 
Aan het eind van een lange 
congresdag bracht congres
voorzitter Bob Ruers het hele 
verkiezingsprogramma, inclu
sief alle aangenomen wijzi
gingsvoorstellen, in stemming. 
Vrijwel unaniem schaarde het 
congres zich achter Eerste weg 
links. 



Hoogtepunten uit Eerste weg links 

De Eerste weg links is een door
wrocht document met een om
vang van ruim zestig pagina's. 
Niet iedere potentiële SP-stem
mer zal zijn te bewegen om dit 
hele boekwerk tot zich te ne
men. Voor hen, en voor wie hen 
te woord staan, vatten we het 
actieprogramma van de SP hier
onder nog eens samen. 

In Eerste weg links staan drie uitgangspunten centraal. 

• De SP kiest vóór de radicale sociale wederopbouw van Nederland, met name van de 
publieke sector 

• De SP kiest vóór verkleining van de kloof tussen arm en rijk door een eerlijker 
verdeling van geld en middelen 

• De SP kiest vóór ecologie boven economie, en dus voor een gezond en groen 
Nederland voor ons en degene die na ons komen 

Deze drie uitgangspunten worden verder uitgewerkt in vijftien hoofdlijnen: 

1. De SP is vóór sociale wederopbouw- De SP wil 15 miljard euro 
investeren in de sociale wederopbouw. Dit geld komt ten goede aan 
verbetering van de zorg, het onderwijs, het milieu, de veiligheid en 
de inkomensverhoudingen. De privatiseringsprojecten worden 
bevroren en voor een aantal terreinen, zoals de zorg, het openbaar 
vervoer, de telecommunicatie en de ruimtelijke ordening, neemt de 
overheid de regie weer in handen. 

2. De SP is vóór spreiding van kennis, inkomen en macht - De 
SP is vóór herverdeling van lasten en lusten. Spreiding van kennis, 
inkomen en macht wordt kernpunt van het beleid. Mensen met lage 
inkomens gaan er tien procent op vooruit door een hoger inkomen en 
minder lasten. De SP helpt tenminste honderdduizend WAO'ers 
weer aan werk en zorgt voor een drastische inperking van de WAO
instroom door veel betere begeleiding van werknemers. De kinder
bijslag wordt inkomensafhankelijk. Grootverdieners gaan vanaf 225 
duizend euro 72 procent belasting betalen. Bovendien komt er een 
vermogenswinstbelasting van 35 procent. 

3. De SP stelt ecologie boven economie - De SP wil economische 
aanslagen op natuur en milieu voorkomen. Zo verdienen de Noord
zee, de Wadden, de Biesbosch en de Veluwe extra bescherming. De 
SP streeft naar verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en wil 
dat grootverbruikers van energie voortaan ook ecotaks gaan betalen . 

4. De SP is vóór zorg voor iedereen - De SP is voor een nationale 
zorgverzekering, gebaseerd op solidariteit tussen arm en rijk, en tus
sen ziek en gezond. De SP wil minstens één op de twintig verplegen
den en verzorgenden erbij en wil de jeugdzorg verbeteren. Verder 
brengt de SP alle daklozen onder dak, via het 'Nederland Onder 
Dak'-plan. 

5. De SP kiest vóór veilig voedsel van boer tot bord- De SP geeft 
voorrang aan duurzaam boeren boven grootschalige landbouw en 
bio-industrie. In 2006 zou tenminste 10 procent van de landbouw
productie biologisch moeten zijn . 

6. De SP is vóór goed onderdak voor iedereen - De SP vindt dat 
huisvesting voor iedereen betaalbaar dient te zijn. Daarom verdwijnt 
de automatische huurverhoging en wordt de huursubsidie verbeterd . 
De SP wil bovendien dat de overheid de regie weer neemt over de 
ruimtelijke ordening en grondspeculatie tegengaat. 

7. De SP is vóór openbaar vervoer voor iedereen- Het openbaar 
vervoer moet weer in overheidshanden komen. Voor de problemen 
bij deNSstellen we een 'Noodplan Spoor' op. De Betuwelijn laten 

we varen en Schiphol moet krimpen en in plaats van uitbreiden. 
8. De SP is vóór gelijke kansen op school- Onderwijs is een inves
tering in de toekomst en verdient daarom meer mogelijkheden en 
middelen. Gelijke toegang voor iedereen moet worden gegaran
deerd. Onderwijspersoneel krijgt betere arbeidsvoorwaarden, de 
klassen worden kleiner en de scholen schoner en veiliger. 

9. De SP is vóór een rechtvaardiger rechtspraak- Iedereen heeft 
recht op rechtshulp. Straffen dienen effectiever te worden en slacht
offers hebben recht op betere ondersteuning. 

10. De SP is vóór spel, sport en cultuur voor iedereen - Tweede
ling in de toegang tot spel, sport en cultuur moet worden voorkomen. 
Daarom moet er in iedere wijk een gegarandeerde hoeveelheid 
speelruimte komen. Kinderen krijgen een 'sportstrippenkaart' , jon
geren mogen kostenloos de musea ontdekken en elke zaterdag zijn 
alle musea gratis. 

11. De SP is vóór sámen leven - Daarom streeft de SP naar een 
deltaplan voor integratie waarmee we de segregatie in de wijken 
gaan bestrijden en de integratie bevorderen. Migranten krijgen al na 
drie jaar sternrecht voor de gemeenteraad én Provinciale Staten. 

12. De SP is vóór veilige opvang van vluchtelingen- Een ruimhar
tig asielbeleid voor politieke vluchtelingen is een hoeksteen van een 
beschaafde samenleving. Nederland verhoogt zijn bijdrage aan UN
HCR ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in de regio. 

13. De SP is vóór meer aandacht voor jongeren en ouderen -
Daarom stelt de SP voor dat er staatssecretarissen voor jongeren en 
senioren komen. Het minimumloon gaat gelden vanaf 18 jaar. 
Pensionering vanaf 65 jaar blijft een onaantastbaar recht. 

14. De SP is vóór democratie - Daarom zou Nederland moeten 
stoppen met het overdragen van bevoegdheden aan de ondemocrati
sche Europese Unie. De SP wil een brede maatschappelijke discus
sie over bescherming en bevordering van de democratie. Jong~ren 
krijgen een opleiding tot 'democraat'. · 

15. De SP is vóór internationale solidariteit- De SP wijst neoli
berale globalisering af en streeft naar meer democratische handels
wijze van het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties. 
Nederland verkleint het leger en stapt uit de NAVO. 
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