
Van Stem Tegen! naar ... Stem Voor! 
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handhaven 
'Stem Tegen heeft het 
fantastisch gedaan', 
legde campagne
adviseur van het V
team Niko Koffeman 

uit aan de Partijraad, 'maar leidt 
na tien keer tot groeiende irrita
tie. Ook bij de afdelingen. Wij 
leggen wel uit dat twee keer ne
gatief positief is; dat je dus vóór 
goede ontwikkelingen bent als 
je tegen slechte stemt, maar bui
ten de partij horen we toch veel 
geluiden van jammer dat ze zo 
negatief zijn.' 'We hebben dus 
gezocht naar een nieuwe leus, 
en daar lang over nagedacht. 
Het probleem is, dat je dan al 
gauw uitkomt bij leuzen waar
van mensen zeggen zie je wel, 
de SP verliest ook aan duidelijk
heid, aan onversnedenheid. Uit
eindelijk was de oplossing ver
rassend simpel: we handhaven 
onze campagne, we handhaven 
onze duidelijkheid en we spie
gelen de leus. Alleen Stem Voor 
is even onversneden als Stem 
Tegen . We kunnen hiermee onze 
oude stemmers vasthouden en 
nieuwe aantrekken. Met Stem 
Voor kunnen we perfect aange
ven waar we tegen zijn: kappen 
met de Betuwelijn, Stem voor, 
stem SP. En we kunnen een brug 
slaan naar wat we wél willen. 
Spreiding van kennis, macht en 
inkomen. Stem Voor, stem SP' 
In de groepsdiscussies kwam 
een enkele opmerking dat de 
leus wel erg simpel gevonden is, 
maar hij oogstte vooral veel bij
val. 'Met Stem Voor leggen we 

uit waarom de vorige leus een 
goede was, en deze nog beter 
is.' In het afsluitende plenaire 
debat weerklonk de waarschu
wing dat er een klein gevaar 
kleeft aan Stem Voor: 'Zolang 
we leus combineren met recalci
trantbeid en strijdbaarheid, 
voegt hij wat toe. Maar hij gaat 
tegen ons werken, als we ons op 
die terreinen gaan drukken en 
als we de leus combineren met 
braafbeid omdat we nu vóór 
zijn.' 
Een toepassing van de nieuwe 
leus markeerde het slot van de 
Partijraad: enkele coupletten 
van de nieuwe verkiezingssong, 
met een pakkend refrein, dat 
irritant lang in je hoofd blijft zit
ten. 
Een dier is meer dan een lap 
vlees 
Een mens is meer dan consu
ment 
Een land is meer dan een BV 
Wat je doet is wat je bent 
Stem vóór, stem SP 

Er moet ook wat te lachen zijn 

Veel van de campagne moet nog 
ingevuld worden en kon daar
door niet besproken worden op 
de Partijraad. Benadrukt werd 
wel, dat we ons niet hoeven te 
richten op de héle bevolking, 
maar dat er best grote groepen 
mensen mogen zijn die door de 
campagne bevestigd worden in 
hun mening dat ze nooit SP gaan 
stemmen. Een ander uitgangs
punt is, dat de campagne beslist 
op geen enkele manier zurig 

Spanning • 20 september 2001 

mag overkomen. 'De knipoog 
die we maken door Stem Tegen 
te veranderen in Stem voor, 
moet in de hele campagne zicht
baar zijn. Er mag ook een beetje 
gelachen worden.' 
In ieder geval starten we begin 
2002 met een campagne die te 
vergelijken is met de Jaar van de 
Tomaat-campagne uit '98. Ver
der zullen we veel met folders in 
aparte vormen gaan werken, en 
zullen we vooral de laatste we
ken voor 15 mei, als de grote 
partijen het podium voor zich 
opeisen, onconventionele mid
delen gaan inzetten. Een voor
beeld daarvan is de vloot brand
weerauto's die we aan het op
bouwen zijn en waarmee de 
'vrijwillige brandweerbrigade' 
alle hoeken van het land kan 
bereiken. 

Campagnes 
centraal thema 
oktoberscholingen 
Strategie en tactiek in de campagne en de 

samenhang tussen de landelijke en de plaat

selijke campagnes zijn de onderwerpen die 

aan bod komen op de oktoberscholingen. 

Die worden gehouden op zaterdag 13 en 20 

oktober, en zondag 28 oktober. Op de scholin

gen worden afdelingsvoorzitters, fractievoor

zitters en campagneleiders verwacht. 

Waar in een afdeling deze functies samenval

len, dient de delegatie aangevuld te worden 

door een andere afdelingsvertegenwoordiger. 
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