
Op 6 maart en 15 mei 2002 gaat het erom. Dan 

maakt de Nederlandse bevolking de balans op 

van vier jaar landelijke en gemeentepolitiek, 

en spreekt ze dus ook een oordeel uit over de 

SP. Voor ons zaak om dat oordeel zo positief 

mogelijk te laten zijn - zodat we de komende 

jaren verstrekt door kunnen gaan. De Partij-

aad van 8 september stond vrijwel volledig in 

het teken van de verkiezingen, en de komen

de tijd zal dat met heel veel zaken binnen de 

partij het geval zijn. Spanning wil daarbij een 

nuttig hulpmiddel zijn. Met informatie over 

procedures en afspraken en vooral met veel 

inspirerende voorbeelden en praktische tips. 

Op naar twee klinkende overwinningen! 
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De bovenste helft van de lijst waarover het verkiezingscangres 
van 19 januari gaat beslissen, ziet als er volgt uit: 

oeeo 
Jan Ma rij nissen, Agnes Kant, 
Harry van Bommel, Jan de Wit 
Onze kamerleden worden, bin
nen en buiten de SP, als erg 
betrokken en deskundig gezien. 
Op basis van hun prestaties in 
de afgelopen jaren worden ze 
door iedereen aanbevolen, voor 
een plaats in de absolute top. 

0 
Krista van Velzen 
Een activiste die het actiegat 
kan vullen dat Rem i Poppe ach
terlaat. Met een indrukwek-

ster tegen onrecht, en speciale 
betrokkenheid bij de strijd tegen 
kernbewapening, wapenhandel, 
milieuvergiftiging en voedsel
manipulatie. Verbonden aan het 
P-team van de Kamerfractie, 
onder andere voor Defensie en 
Landbouw. 

0 
Ewout Irrgang 
Econoom en politicoloog, 
voorzitter van Het Nieuw Re
publikeins Genootschap en de 
financieel-economische wizz
kid van het politiek team in 

kende staat van dienst als strijd- Den Haag. 

0 
Ali Lazrak 
Geboren in Marokko, in Neder
land onder andere werkzaam 

geweest als fabrieksarbeider, 
welzijnswerker, journalist en 
programmamaker. Is al enkele 
jaren nauw betrokken bij onze 
pogingen migranten in bewe
ging te krijgen voor echte inte
gratie. Geldt op dit terrein als 
een autoriteit. VoormaEg OR
lid van de NOS en de NPS 

0 
Fenna Vergeer 
Vasthoudend en succesvol frac
tievoorzitter m Provinciale 
Staten van Zuid-Holland, werk
zaam in het onderwijs aan 
migranten. 

0 
Arda Gerkens 
Lid Partijbestuur, werkzaam bij 
Milieudefensie, oud-afdeEngs
voorzitter Amsterdan1. 

tD> 
Piet de Ruiter 
Fractievoorzitter gemeenteraad 
(in één klap van 1 naar 5 zetelsin 
1994), werkzaam bij sociale za
ken in Den Haag. 

G) 
Jolanda Gooiker 
Lid Partijbestuur, staat voor de 
klas in het basisonderwijs, al 
heel jong succesvol organisator 
SP-jongereninitiatieven. 

e 
René Roovers 
Ervaren voorzitter Statenfractie 
Brabant en raadsfractie Dongen, 
medewerker politiek team 
Eurofractie. 

ti) 

Rosita van Gijlswijk 
Raadslid, scholingscoördinator 
SP, afkomstig van vakbond Ab
vaKabo. 

4D 
Marcellino Bogers 
Cabaretier (helft van duo Er
nesto en Marcellino). Voorheen 
werkzaam als verpleegkundige, 
mede-oprichter Vereniging Ver
plegenden en Verzorgenden in 
Opstand, en vakbond NU'91 

~ 
Marianne Langkamp 
Lid partijbestuur, medewerker 
P-team Kamerfractie, coördi
nator 'Alles Kids? ' . 

Regels en tips 
uitgereikt 

\) 

Op de Partijraad is het boekje Meedoen 

aan de raadsverkiezingen op 6 maart 2002: 
Regels en Tips uitgereikt aan alle 
afdelingsvoorzitters. Regels en Tips is 
geschreven door het A-team en bevat een 
schat aan praktische informatie. Onder ande
re zijn er de eisen in te vinden die de wet 
stelt en die onze statuten stellen, de proce
dures voor het stellen van kandidaten en het 
indienen van lijsten, tips voor een goede 
ledenvergadering waar de lijst en het verkie
zingsprogramma vastgesteld worden, uitleg 
over de restzetelverdeling en zelfs voor
beeldbrieven aan leden voor het voordragen 
van kandidaten. 
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