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'In de wereld zien we de neo
liberale globalisering, de ver
dere militarisering en de toe
nemende marginalisering van 
de Verenigde Naties. Organi
saties als Wereldhandelsorgani
satie, Internationaal Monetair 
Fonds en Wereldbank pleiten 
voor het wegnemen van alle 
handelsbelemmeringen, en mo
tiveren dat met de economische 
groei die er het gevolg van zou 
zijn. Daarbij vergeten ze dat 
onze economie opgebouwd is 
achter gigantische tariefmuren , 
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en dat de economische groei in 
de wereld sinds de neoliberale 
start in de jaren 80 lager is , dan 
in de jaren ervoor. Daarnaast 
neemt de ongelijke verdeling 
van de welvaart toe. Het aantal 
mensen dat moet leven van 
minder dan een dollar per dag 
is inmiddels toegenomen van I 
miljard tot 1,2 miljard. 
De militarisering blijkt uit de 
gebeurtenissen in Kosovo en 
Afghanistan, de stemming
makerij tegen onwelgevallige 
regimes als Soedan, Jemen en 

Irak, het Amerikaanse raket
schildplan en ook de vervanging 
van de Nederlandse Starfigh
ters. Het militair-industrieel 
complex bepaalt in toenemende 
mate de agenda. 
Op wereldniveau verschuift 
daarbij de macht van de VN 
naar de G8, de verzameling van 
de zeven rijkste landen plus 
Rusland. Soms worden de VN 
botweg gepasseerd; soms ook 
speelt het 'volgen van het 
sterkste land ' een doorslagge
vende rol bij het aannemen van 
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resoluties door de VN en de 
Veiligheidsraad. Uit machte
loosheid wordt de eigen over
tuiging geregeld op de tweede 
plaats gezet. De staat van de 
wereld laat zeker geen voor
uitgang zien op alle fronten. 
Voor mij is de balans van de 
actuele ontwikkelingen een 
negatieve. Ik zie als enige op
lossing dat er een coalitie van 
landen komt, binnen of buiten 
de VN, die de mondiale toe
komst laat prevaleren boven 
het eigenbelang. 



Naar een andere 
Europese samenwerking 

In Europa speelt de invoering 
van de euro, die door een meer

derheid van de Nederlandse 
bevolking en door de SP niet 
gewenst is. Ook elders over
heerst het scepticisme. Onze 
afwijzing is niet ingegeven door 
de onhandigheid van een nieu
we munt, of de romantische 
hang naar onze 'eigen' gulden. 
Wel door de consequenties: de 
munt kan niet langer ingezet 
worden om in de landen van de 
Europese Unie een monetair 
beleid te voeren ten behoeve 
van een sociale politiek. De 
voorstanders zeggen dat de euro 
geen inzet zal zijn van politieke 
deals. Dat is onzin: als het nuttig 
is voor Frankrijk en Duitsland, 
gebeurt dat wel. En een groot 
probleem komt om de hoek kij
ken als er binnen het eurogebied 
een tegenstelling ontstaat tussen 
landen waar het goed gaat, en 
landen waar het minder gaat. 
De integratie van Europa gaat 
door, ondanks dat de democratie 
ver achterblijft. Het is daarom 
onze democratische plicht om te 
blijven pleiten voor temporise
ring. Dat wil niet zeggen, dat 
wij tegen samenwerking zijn. 
Integendeel. Die samenwerking 
moet er dringend komen, bij
voorbeeld bij het uniformeren 
van de vennootschapsbelasting. 
Nu wordt daarmee geconcur
reerd, wat ertoe leidt dat landen 
gaan bezuinigen op publieke 
ector omdat ze minder belas

tinginkomsten hebben . Samen
werking binnen Europa moet er 
komen, maar dan veeleer bin
nen een sociaal gericht Europa 
in plaats van het neoliberale 
project dat de EU nu is. Europa 
moet een progressieve agenda 
krijgen, waar de bevolking wat 
aan heeft. 

Er is wat geknakt 
in Nederland 

Ook in Nederland heeft het neo
liberalisme vaste voet aan de 
grond gekregen. De afgelopen 
20 jaar heeft zich ware omwen
teling voorgedaan. Vroeger was 

onze collectieve sector 

beroemd. Tegenwoordig zijn er 
op allerlei terreinen, zelfs op dat 
van de rechtspraak, wachtlijsten 
en tekorten. Nou kun je concre

te problemen nog aardig repare
ren met extra middelen. Maar 
dat ligt anders bij wat de essen

tie van onze kritiek is: er is iets 
geknakt in het culturele, morele 
besef dat Nederland lang 
gekend heeft. Het morele refe
rentiekader waarop wij socialis
ten konden wijzen, is verdwe
nen. Wie durft het woord 
solidair nog in de mond te 
nemen? Voor wie is gelijkwaar
digheid nog vanzelfsprekend? 
Kijken we naar de staat van de 
politiek, dan is het verschil met 
1998 opmerkelijk. Toen was 
doorgaan met Paars inzet van 
de verkiezingen. Nu hebben 
D66 en PvdA een heel andere 
agenda, en is alleen de VVD 
nog blij met Paars. Dat hebben 
wij trouwens altijd al beweerd: 
Paars betekent VVD-beleid. 
GroenLinks is een partij in ver
warring. Sinds de verkiezingen 
van '98 is ze in een spagaat 
komen te verkeren. GL in de 
hoek terechtgekomen van 
'potentiële regeringspartij', 
terwij I een groot deel van de 
aanhang voor een duidelijke 
progressieve opstelling kiest. 
Dat leidt tot tactische blunders, 
zoals bij Afghanistan, waar ze 
niemand hebben kunnen over
tuigen met hun ommezwaai: 
eerst samen met de SP kritiek 
uiten als Kok het woord oorlog 
gebruikt, en drie weken later 

zelf mee de oorlog in gaan. Af
ghanistan maakte nogmaals 
duidelijk dat de SP beslist géén 
populistische partij is. Wij 
staan voor onze standpunten en 
nemen daar de verantwoorde
lijkheid voor- ook als het las
tig is. SP-politiek is soms 
moeilijke politiek. Dat geldt 
landelijk én lokaal. Daarom 
kunnen we in de gemeente
raden geen mensen gebruiken 
die - als het moeilijk wordt -
zeggen moet ik deze kelk leeg
drinken? Ik heb dat maar even 
niet gezien. SP'ers staan voor 
de uitgangspunten en opvattin
gen van de partij, altijd. Daar 

hebben onze kiezers recht op. 

Leefbaar Nederland is een 
nieuw fenomeen dat voor 
bepaalde kiezers extra aantrek
kelijk is door haar lijsttrekker: 

Pim Fortuyn. LN is non-con
formistisch, net als de SP, en 
ten dele daarom een concur
rent. Voor sommige kiezers die 
wij aantrokken met Stem tegen 
is LN wellicht even een meer 
sexy alternatief. Daar moeten 
we niet moeilijk over doen. We 
moeten ook niet dom inhakken 
op LN, zoals de gevestigde par
tijen, maar kiezen voor een 
zakelijke benadering. En dan is 
duidelijk dat die partij ideolo
gisch niet uitgekristalliseerd is, 
haar organisatie niet op orde 
heeft en komt met een ondui
delijke kandidatenlijst. Fortuyn 
is een stemmentrekker, maar 
ook een olifant in een porse
leinkast. De vergelijking met 
de ouderenpartijen, die zo suc
cesvol waren in 1994, dringt 
zich op. Voor ons is verder van 
belang dat LN niets voor linkse 
mensen is. Fortuyn plaatst zijn 
partij tussen VVD en CDA. Dat 
betekent dat wij geen gat ter 
linkerzijde hebben laten vallen. 
Het beste antwoord op LN is 
dan ook erop te wijzen dat die 
partij kiest voor verandering 
over rechts, en wij over links. 

Er is veel respect 
voor de SP 

Dan de staat van de SP. Wij zijn 
nog steeds een snel groeiende, 
geoliede organisatie. Zijn er 
dan geen punten van kritiek, 
geen zorgen? Natuurlijk wel. 
Maar vergelijk ons maar eens 
met andere partijen. Dan ben ik 
heel trots op wat wij kunnen 
doen, trots op onze samenhan
gende politieke lijn en trots op 
de waardering die we oogsten 
bij de mensen. Er wordt zelden 
cynisch gesproken over de SP. 
Er is waardering voor onze 
belangeloze inzet, mensen vin
den ons een oprechte partij. Zo 
wordt er niet gedacht over 
GroenLinks, D66 of de PvdA! 
Deze aspecten, die door het 
hart gaan, mag je beschouwen 
als diamanten in onze kroon! 
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Als we zo goed zijn, waarom 

krijgen we dan niet méér stem
men? Dat heeft ermee te maken 
dat wij geen potentiële rege
ringskandidaat zijn en dat we 

standpunten hebben die veel 
mensen (nog) nfet met ons 
delen, bijvoorbeeld over het 
koningshuis, de NAVO en de 

oorlog in Afghanistan. Daarom 
wordt sympathie voor ons nog 
lang niet altijd in stemmen op 
ons omgezet. Maar het perspec
tief om groter te worden is 
nadrukkelijk aanwezig. 

De raadsverkiezingen komen 
eraan. Dat betekent dat er nu 
geen tijd is voor aarzelingen, 
voor twijfel. Het is nu of nooit. 
Dat gevoel van urgentie moeten 
we ook overbrengen. We moe
ten onze medewerkers, onze 
leden, onze kiezers daarvan 
overtuigen. We moeten ver
trouwen uitstralen van boven 
naar beneden. Daarbij gaan we 
werken met een nieuwe leuze: 
stem vo01; stem SPI Die zou, 
ten onrechte, gezien kunnen 
worden - ook door onze eigen 
mensen- als een signaal dat we 
ons aanpassen, dat we onze 
dwarsheid afleggen , onze 
eigenwijsheid. Het gevaar ligt 
dan op de loer van associatie 
met GroenLinks, van twijfel 
onder de kiezers ik weet niet of 
ze nog wel authentiek zijn. Dát 
moeten we niet hebben, en ik 
kan verzekeren dat de Kamer
fractie er in ieder geval nfet aan 
zal bijdragen. Dat hebben we de 
afgelopen weken ook laten zien: 

door tegen de regering en minis
ter Borst te zeggen waar het op 
staat: het wanbeleid in de zorg 
leidt tot onnodige sterfte van 
mensen op wachtlijsten, en door 
bij de bouwfraude de weg te kie
zen van het oproepen tot verzet 
tegen de beslissing om grote cri
minaliteit niet te vervolgen. Zó 
moeten we opereren: onconven
tioneel en creatief, zodat we in 
beeld komen en blijven en men
sen weten waar wij voor staan. 
De oogsttijd nadert. Het wordt 
een zware tijd, maar ook hele 
leuke tijd. Heel veel succes 
daarbij, om te beginnen bij de 
raadsverkiezingen!' • 
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