
Tevredenheid is er ook bij SP
secretaris Tiny Kox. 'We heb
ben een actueel, helder beeld 
van wie onze leden zijn, en wat 
zij vinden, én we weten wie er 
de komende tijd wil meehelpen 
aan de campagnes. Dat is allebei 
heel waardevol.' 
Het gemiddelde SP-lid kijkt 
verder dan zijn directe eigen
belang, blijkt uit de antwoorden. 
Als grootste probleem van de 
samenleving op dit moment 
komt de oneerlijke verdeling 
van de welvaart op de wereld uit 
de bus, gevolgd door de ongelij
ke verdeling van inkomen, 
kennis en macht, en de bedrei
gingen van natuur en milieu. 
Onveiligheid in de buurt en de 
gemeente wordt het minst ge
noemd als grootste probleem. 
Opvallend is, dat ook de over
dracht van nationale bevoegd
heden aan de EU - een echt SP
thema- door weinigen als groot 
probleem wordt gezien. 
Van de SP-voorstellen spreken 
'40.000 verpleegkundigen er
bij ', 'NS in overheidshanden' en 
'nationale zorgverzekering op 
basis van solidariteit' het meest 
aan. 'Nederland uit de NAVO' , 
'geen verdere verruiming eutha
nasiewetgeving' en 'stemrecht 
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'Wat onze mensen vooral opviel/ 
vertelt Peter Lucassen, 'is het 
bijzonder grote aantal terug
gestuurde formulieren en de vele 
opmerkingen die de mensen erbij 
schreven.' Lucassen is verbonden aan 
het Instituut voor toegepaste 
sociologie {lTS) dat de meer dan 
10.000 ingevulde enquêteformulieren 
{een respons van ruim 40 procent) 
verwerkte. 'Duidelijk is, dat veel 
leden erg betrokken zijn bij hun SP.' 

vanaf 16 jaar' kregen de minste 
bijval. Het laatste voorstel is 
overigens niet in het concept
verkiezingsprogramma terecht
gekomen. 

Honderden nieuwe 
medewerkers 

SP'ers zijn optimisten: 90 pro
cent verwacht winst bij de Ka
merverkiezingen en 79 procent 
denkt dat we ook bij de raads
verkiezingen vooruitgang boe
ken. De waardering voor de par
tij is groot. Voor de Tribune 
geeft 61 procent van de mensen 
het rapportcijfer 8, 9 of 10. Voor 
de landelijke website geeft 53 
procent zo'n cijfer, en voor de 
Kamerfractie zelfs 68 procent. 
De afdelingen scoren lager, 

maar nog altijd heel goed. Ze 
krijgen van 70 procent van de 
mensen een 7 of hoger. 

Dat de betrokkenheid bij de par
tij groot is, blijkt ook uit de vele 
mensen die een bijdrage willen 
leveren aan het werk. Dertig 
procent wil meewerken aan de 
komende verkiezingscampagne 
en 26 procent is er nog niet uit 
of ze dat wil. Van de mensen die 
(misschien) willen meehelpen, 
doen veel dat nu nog niet: alleen 
al in de 30 grootste afdelingen 
hebben zich 413 nieuwe mede
werkers opgegeven en 739 nieu
we mensen die misschien gaan 
meehelpen. 'Een geweldig po
tentieel,' concludeert Kox. 'Af
delingen moeten echt prioriteit 
geven aan het bezoeken van die 

Meest aansprekende SP-voorstellen 

40.000 verpleegkundigen erbij 
NS in overheidshanden 
Nationale zorgverzekering op basis van solidariteit 

63 procent 
55 
53 

1 0 procent extra voor de minima 47 
Geen hypotheekrenteaftrek > 420.000 gulden 45 

Grootste problemen van de samenleving op dit moment 

Oneerlijke verdeling van de welvaart op de wereld 54 procent Nul procent huurverhoging, tenzij ... 41 
Ongelijke verdeling van inkomen, kennis en macht 44 Inkomensafhankelijke kinderbijslag 40 
Bedreigingen van natuur en milieu 43 Ecotaks voor grootverbruikers 35 
Aantasting van sociale rechten en voorzieningen 43 Voedselveiligheid voorop in voedselproductie 34 
leder voor zich mentaliteit van veel mensen 40 Recht op speelruimte voor kinderen 26 
Lange wachtlijsten in de gezondheidszorg 36 Noodplan herinvoering gulden 25 
Gebrek aan goede en betaalbare huisvesting 23 Opheffen wachtlijsten taalonderwijs migranten 17 
Overdracht nationale bevoegdheden aan de EU 19 Nederland uit de NAVO 14 
Gebrekkige integratie van veel migranten 19 Geen verdere verruiming euthanasiewetgeving 11 
Onveiligheid in de buurt en de gemeente 15 Stemrecht vanaf 16 jaar 5 
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Ledenenq uête: 
grote betrokkenheid en 
schat aan informatie 

Rapportcijfers afdelingen, gerangschikt op volgorde 
van grootte qua aantal leden 

mensen. De algemene klacht 
van afdelingen is dat ze te wei
Inig kader hebben en te weinig 
actieve mensen. Wel, die krijgen 
ze nu op een presenteerblaadje 
aangereikt.' Kox raadt dringend 
aan de mensen persoonlijk te 
bezoeken. 'Ze hebben aangege
ven dat op hun eigen manier een 
bijdrage aan de campagne wil
len leveren. Dan is het niet ver-

sen hebben ons hun e-mailadres 
gegeven. Daarvan kunnen we 
gebruik maken,' antwoordt me
diacoördinator Hem1an Beek
ers. 'Net zoals we dat ook met 
telefoonnummers doen. Maar 
denk eraan: als je je leden wilt 
behouden, moetje ze vooral niet 
bedelven onder ongevraagde 
mailtjes. Op www.sp.nl/intern 
vind je onze web-etikette, de af
spraken die we als SP gemaakt 
hebben over hoe we omgaan 
met e-mail. Daar moet je je echt 
aan houden als je irritatie bij de 
mail-ontvangers wilt voorko
men. ' 

afdeling info vd afd. raadsfractie afdeling 

tandig om ze te bellen en te 
ragen of ze folders willen ver
preiden. Stap erheen, vraag wat 

ze wilJen en maak daar afspra
ken over.' 

Naast medewerkers en stand
punten heeft de enquête ook een 
groot aantal e-mailadressen 
opgeleverd. Wat kunnen afde
A\n'i,en daarmee doen? 'De men-

Meer informatie over wie onze 
leden zijn en wat ze vinden 
komt in de Tribune van decem

ber. • 

Rapportcijfers SP 

Onvold. 6 7 8 9/10 

Tribune 2% 7% 29% 43% 18% 
Website 6 8 33 37 16 
Kamerfractie 3 6 24 41 27 
Landelijke acties 3 10 31 36 20 
Info lokale afdeling 17 18 31 24 10 
Gemeenteraadsfractie 12 16 28 26 18 
Plaatselijke afdeling 14 16 29 25 16 
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