
Niko Koffeman heeft gelijk als 
hij beweert dat de SP een groe
ne doener is. Regelmatig laten 
SP-leden hun gezicht zien bij 
buitenparlementaire acties voor 
een beter milieu en tegen on
aanvaardbare milieurisico's en 
milieuschade. Ook uit het con
cept verkiezingsprogramma 
van onze partij wordt duidelijk 
dat wij een echte milieupartij 
zijn. Onze standpunten zijn 
aanmerkelijk radicaler dan die 
van GroenLinks of de Groenen. 
Wij hebben zelfs in de persoon 
van Harry Voss een echte 
milieudetective in dienst en na 
de verkiezingen gaat ook Remi 
Poppe zich weer op dit vlak 
verdienstelijk maken. 
Toch past het ons niet om te
vreden achterover te leunen, 
want successen blijven ook 
vaak uit. De landelijke actie om 
Shell de Stort van Troost in de 
Hollandse Biesbosch te laten 
saneren, is op een mislukking 
uitgelopen. Veel mensen buiten 
die regio spreken dit soort 
acties niet aan. Voor hen is de 
Biesbosch een soort Ver Van 
Mijn Bed Show. Terecht is 
uiteindelijk gekozen voor een 
regionale actievorm. Shell is 
echter na een lange tijd van 
actievoeren nog altijd niet om. 
Hoe maken we deze actie af? 
Ook de acties tegen het vervoer 
van chloor per spoor door Akzo 
hebben tot nu toe niet tot con
crete resultaten geleid, terwijl 
heel veel mensen hier ontzet
tend veel energie in gestoken 
hebben. Begrijpelijk steken de 
in het risicogebied wonende 
mensen hun kop in het zand. 
Massaal verzet komt daarom 
niet van de grond. Wanneer 
kunnen we het succes hiervan 
claimen? Welke actiemiddelen 
hebben wij nog ter beschik
king? Ik vrees dat ook hier een 
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De SP is linkser en groener, 
betoogde Niko Koffeman in de 
vorige Spanning. Deze keer een 
reactie van Hans de Boer, die 
vindt dat er desondanks nog 
wel wat te verbeteren valt aan 
onze milieu-activiteiten. 
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groener, 
groenst 

onafgemaakte actie dreigt. 
De actie van Rood om de con
sumenten te wijzen op gene
tisch gemanipuleerd voedsel 
slaat ook niet echt aan. Ach het 
staat toch in de winkel, dus het 
zal wel goed zijn, is een veel 
gehoorde reactie van het win
kelend publiek. 
Ik wil hiermee niet zeggen dat 
we de acties tegen Shell en 
Akzo en de voorlichting over 
genetisch gemanipuleerd eten 
nfet moeten voeren. Integen
deel zelfs, maar we moeten wel 
naar actiemiddelen zoeken die 
een breed publiek aanspreken, 
waarbij vooraf uitdrukkelijk 
een sterke strategie ontwikkeld 
moet worden, waarbij een 
begin en een eind wordt afge
sproken. 
Daarnaast vind ik dat de SP op 
lokaal niveau haar milieustem 
veel meer moet laten horen. 
Kleinschalige milieuproblemen 
spreken mensen aan. Een in
dustriegebied in een waardevol 
weidevogelgebied of vervuiling 
van het grondwater door een 
fabriek maakt mensen wel 
mobiel: het tast namelijk direct 
hun leefomgeving aan. Nu sluit 
de SP vaak aan bij allopende 
acties van natuur- of milieu
organisaties, waardoor het de 
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regie kwijt is. Hoewel een 
breed samenwerkingsverband 
op zich zeer goed werkt, moet 
wel altijd duidelijk zijn dat het 
de SP is die het voortouw heeft. 
Bij het opzetten van samenwer
kingsverbanden moet daarom 
altijd duidelijk zijn dat wij de 
initiatiefnemer zijn, ook als dit 
leidt tot een smaller samenwer
kingsverband. Laat ons hierbij 
vooral vertrouwen op onze 
eigen kracht. 
Wij moeten op lokaal niveau 
zelf onderzoeken, signaleren en 
acties initiëren. Het weten
schappelijk bureau van onze 
partij en Harry Voss en Remi 
Poppe moeten hier dan ook 
voor beschikbaar zijn. Zij kun
nen een grote rol spelen in het 
ondersteunen van lokale acties 
door het geven van adviezen en 
het mede ontwikkelen van 
sterke strategieën. Pas dan 
herkennen de groene kiezers 
het milieugezicht van de SP. 
Dan krijgen we de erkenning 
die we verdienen: de groenste 
partij van Nederland. Werk aan 
de winkel, dus. Werk dat uitein
delijk leidt tot een groei van 
onze partij. Het kroontje van 
een tomaat is niet voor niets 
groen. 

Hans de Boer, Harderwijk 
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