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Tegenspr ak: online in 
discussie met Jan, Jan, 
Agnes, Remi en Harry 
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Wie op de SP-website surft, wordt nadrukkelijk uit
genodigd deel te nemen aan online discussies met de 
Kamerleden. Harry van Bommel, Agnes Kant, Jan 
Marijnissen en Jan de Wit poneren op de Tegenspraak
pagina's stellingen over actuele onderwerpen en vra
gen om reacties. Een rondgang langs de discussies 
leert dat de commentaren gestaag binnenkomen en 
regelmatig bijzonder informatief zijn. Ze dragen er 
daardoor aan bij, dat een bezoekje aan de SP-site zeer 
de moeite waard is. Om te ontdekken wat allerlei men
sen vinden over een actueel thema. En natuurlijk ook 
om daar je eigen mening tegenover te zetten. 

'Het Europees verbod op vacci
neren is louter ingeven uit han
delspolitieke overwegingen', 
opent Remi Poppe de stelling 
van 'zijn' onlangs afgesloten 
discussie over de bestrijding 
van het MKZ-virus. 'Hij ver
volgt: 'Massaal afmaken van 
dieren werkt niet zoals in Enge
land blijkt, en is uit morele en 
ethische overwegingen onaan
vaardbaar. Om mond- en klauw
zeer te bestrijden moet Neder
land daarom zijn eigen verant
woordelijkheid nemen door 
preventief te gaan vaccineren.' 
In de 33 reacties die op de site te 
lezen zijn, komen alle mogelij
ke aspecten van de MKZ-crisis 
en het dierenwelzijn aan bod. 
'Beste Remi,' schrijft Johan, 'ik 
kan in grote lijnen met je mee
gaan in je standpunten over het 
preventief enten en het over
gaan naar een duurzamere vorm 
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van landbouw. Wat ik mis in de 
lopende discussies is de eigen 
verantwoordelijkheid van de 
consument (wijzelf dus). De 
consument is in het algemeen 
niet bereid minder vlees te eten 
en niet bereid meer voor vlees te 
betalen. In verschillende discus
sies geven de veehouders aan 
open te staan voor alternatieve 
veeteeltmethoden. Vanzelfspre
kend zullen de bedrijven wel 
rendabel moeten kunnen 
draaien.' Reageerder De lissen is 
minder te spreken over de op
stelling van Poppe. 'Al het bo
venstaande irriteert me mate
loos. De aanpak van het MKZ
virus is de juiste geweest. Daad
krachtig en, zoals het betaamt in 
crises als deze, zonder rekening 
te houden met emoties van di
recte belanghebbenden. Inspe
len op emoties kan iedereen, al
leen de SP doet het daadwerke-

lijk en dat is mijns inziens zeer 
verwerpelijk.' Elke inhoudelij
ke reactie is door Poppe voor
zien van een antwoord. Daar
voor worden - zoals bij iedere 
Tegenspraak-discussie het geval 
is- de reacties van enkele dagen 
opgespaard en vervolgens in 
één sessie behandeld. 
De stellingen worden regelma
tig vervest, afhankelijk van de 
actualiteit. Momenteel lopen 
discussies over de volgende 
standpunten: 
• 'De monarchie is een verou
derde traditie, die niet past in 
een moderne, democratische 
rechtsstaat. Er zijn geen ratione
le argumenten om de aanwij
zing van het staatshoofd te laten 
verlopen via erfopvolging. In 
een democratie moeten alle ver
tegenwoordigers en bestuurders 
rechtstreeks of getrapt gekozen 
worden, dus ook het staats-
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hoofd'- Ag nes Kant. 

• 'De werkgevers, het kabinet, 
het CDA en GroenLinks willen 
een nieuw contingent gastarbei
ders naar ons land halen. Daar
mee willen ze de spanning op de 
arbeidsmarkt te lijf gaan. Ik zie 
daar niks in: we hebben in ons 
land honderdduizenden mensen 
die graag willen werken maar 
geen eerlijke kans krijgen' -Jan 
Marijnissen. 
• 'Neoliberale globalisering is 
niet in het belang van de derde 
wereld' - Harry van Bommel. 
• 'Het WAO-plan van Donoer 
is asociaal en onnodig' -Jan de 
Wit. 

Aan de inmiddels afgesloten 
discussies (zo'n 40 stuks) kan 
geen bijdrage meer geleverd 
worden. Wel zijn ze nog te raad
plegen, als interessant visies
archief. Tot de onderwerpen die 
erin behandeld zijn, behoren on
der andere: het kiezen van de 
burgemeester, Internet als basis
voorziening, inkomensafhanke
lijke boetes en gemeentelijke 
belastingen, het beperken van 
het vermogen van personen
auto's tot 100 pk, de bedreiging 
van de democratie, het studie
huis, de sancties tegen Irak, 
sporten voor werknemers onder 
werktijd, belspelletjes en vijf 
extra vrije dagen. 

De Tegenspraak pagina's 
zijn te vinden op http:/ I 
www.sp.nl/interactj~egen· 
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