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Leefbaar Nederland doet het goed bij een deel van 
de kiezers. Het populistische geluid waarmee 

lijsttrekker Pim Fortuyn zich tegen de gevestigde 
politieke orde afzet, slaat aan. Het is goed om dit 

nieuwe fenomeen goed te bestuderen. 
Maar zorgen hoeft de SP zich niet te maken. We 

zijn juist een uitstekend alternatief voor kiezers die 
óók genoeg hebben van de heersende politiek, 

maar dat via een stem op een progressieve partij 

willen laten blijken. 

Acht jaar lang heeft de SP 
gestreden tégen liberalisering 
van publieke diensten, tégen de 
tweedeling en tégen de 'ieder 
voor zich' -mentaliteit. De slogan 
Stem tegen ... stem SP! dekte de 
lading van deze anti-afbraak
politiek. Toch is de SP geen 
'tegenpartij'. In het verkiezings
programma Eerste weg links 
worden 150 alternatieven gebo
den vóór een sociale weder
opbouw. De slogan voor de 
komende verkiezingen sluit 
daarop aan: 'Stem vóór ... stem 
SP!' 
De kritiek dat de SP een 'tegen
partij' zou zijn is even hardnek
kig als onterecht. Een 'tegenpar
tij' is een populistische partij, 
die door gemakkelijke kritiek 
snel in de Kamer en op het plu
che wil komen. De SP neemt 
juist vaak standpunten in die 
helemaal niet 'populair' zijn, 
niet in de Tweede Kamer en niet 
in de publieke opinie. Een goed 
voorbeeld is de Amerikaanse 
oorlog in Afghanistan. De SP 
keert zich tégen de hoofdstroom 
en meent dat oorlog geen pas
send antwoord is op terrorisme. 
Een ander standpunt waarmee 
de SP zich voor een meerder
heid van de kiezers niet 'popu
lair' maakt is de afwijzing van 
de monarchie. Ook het verzet 

tegen uitbreiding van de eutha
nasiewet heeft de SP zeker niet 
bij iedereen 'populair ' gemaakt. 

Een samenhangende visie 

Deze voorbeelden laten zien dat 
de SP geen 'populisme' kan 
worden verweten. In tegenstel
ling tot populistische partijen 
laat de SP zich in haar standpun
ten niet leiden door kiezers
onderzoek (wat wil een meer
derheid van de kiezers?), maar 
door haar uitgangspunten (wat 
hebben wij de kiezers te bie
den?) . Terwijl andere partijen 
roepen dat 'de ideologie' niet 
meer van deze tijd is, heeft de 
SP zich in de afgelopen jaren 
ingespannen om juist wél te 
komen tot een samenhangende 
visie op mens en samenleving. 
In het nieuwe beginselprogram
ma Heel de mens is te lezen hoe 
de SP denkt over de mens en 
welke mogelijkheden hij heeft 
om zijn wereld te verbeteren. 
Het verkiezingsprogramma Eer
ste weg links biedt concrete 
voorstellen hoe die verbeterin
gen de komende vier jaar in 
gang kunnen worden gezet. 
Ondertussen geven veel actieve 
leden het goede voorbeeld door 
mee te denken over politieke 
problemen. En vooral door 

• 
'Protestpartij' Leefbaar Neder
land doet het uitstekend in de 
peilingen. Maar - betoogt Ro
nald van Raak - de partij heeft 
geen ander doel dan zo snel mo
gelijk zelf toe te treden tot de 
gevestigde politieke orde. Wie 
voor echte alternatieven kiest in 
plaats van populisme, komt bij 
de SP uit. 

SP en 
Leefbaar 
Nederland 
samen met mensen actie te voe
ren voor verbeteringen. In dis
cussies over de teloorgang van 
politieke partijen wordt de SP 
steevast als positieve uitzonde
ring genoemd. 

Populisten horen bij 
Leefbaar Nederland 

Dat de SP geen populistische 
'tegenpartij' is wordt des te dui
delijker nu met Leefbaar Neder
land een échte tegenpartij is op
gestaan. De kiezer-klant is daar 
koning. Men probeert gemak
kelijk bij een breed publiek te 
scoren met kritiek op bijvoor
beeld migranten en ambtenaren. 
Dit leidt tot een weinig door
dachte visie. Iedereen kan in het 
- uiterst summiere - verkie
zingsprogramma wel iets van 
zijn gading vinden, wat natuur
lijk leidt tot tegenstellingen. Zo 
krijgen overheden van LN meer 
verantwoordelijkheden, maar 
moet het aantal ambtenaren met 
een kwart worden terug
gebracht. Minder populaire 
discussies, zoals over de monar
chie, worden uit de weg gegaan. 
Moeilijke maatschappelijk pro
blemen worden teruggebracht 
tot eenvoudige schema's, zoals 
de 'koude oorlog tegen de 
islam'. 

Door Pim Fortuyn tot lijsttrek
ker te kiezen is duidelijk 
geworden dat bij LN uitgangs
punten er niet werkelijk toe 
doen. Ideeën zijn niet alleen 
weinig doordacht, maar staan 
ook in dienst van politieke car
rières. De kopstukken van LN 
zijn veelal actief geweest in al
lerlei andere partijen en bieden 
zich nu te koop aan. 'Ik heb 
voor acht miljoen gulden aan 
toezeggingen binnen van men
sen uit de wereld van het 
onroerend goed,' meldde For
tuyn op 16 oktober tegenover 
de Volkskrant: 'U moet er niet 
van opkijken als na 15 mei de 
grondpolitiek hier drastisch 
verandert.' 
De kopstukken van LN willen 
zo snel mogelijk toetreden tot 
de door hen zo bekritiseerde 
politieke orde. Fortuyn heeft 
zichzelf al uitgeroepen tot toe
komstig premier van een rege
ring met VVD en CDA! De SP 
heeft de komende verkiezingen 
- in tegenstelling tot de grote 
partijen- weinig te vrezen van 
LN. De slogan Stem vóór staat 
voor een doordacht alternatief 
voor de huidige politiek, waar 
ook de populisten van LN zo 
graag bij willen horen. 

Ronald van Raak, Amsterdam 
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