
6 Spanning• 22 februari 2001 



'Precies de juiste 
vertaling van onze kijk 
op de samenleving' 

'Deze campagne komt voort uit het 
urgentiebesef dat we hiermee aan de 

slag móeten. Het gaat om ons be
staansrecht,' schetste Jan Marijnissen 

op de Partijraad van 30 september 
2000 het belang van Stop de Uit

verkoop van de Beschaving. Voor Span
ning reden om de opbouw van de cam

pagne stap voor stap te begeleiden. 
Deze keer met de visie van Marijnissen 

op de privatisering van nutsvoorzie
ningen en om te beginnen een over

zicht van afdelingsactiviteiten die 
ontplooid worden onder de paraplu van 
de beschavingscampagne. Vooraf nog 
de mededeling dat de voorbereidingen 

voor de volkspetitie meer tijd in beslag 
nemen dan eerder was verwacht. De 

start ervan staat nu gepland voor april. 

Hoe roeren de afdelingen zich 
in de strijd tegen de uitverkoop 
\an de beschaving? Zijn de 
plaatselijke gevolgen al in kaart 
gebracht van het terugtreden 
\an de overheid? Lukt het men
en te mobiliseren op concrete 

actiepunten? En wat leveren 
openbare avonden over het the
ma op? 
De campagne heeft de afdelin
gen in ieder geval alert gemaakt 
op nieuwe voorstellen tot uit
verkoop. Waar die aan de orde 
zijn, lukt het uitstekend daarte
gen verzet te organiseren. Spre
kende voorbeelden hiervan zijn 
bijvoorbeeld de campagne te-

gen de verkoop van busbedrijf 
BBA aan een Franse vervoergi
gant (zie de vorige Tribune), het 
ongekend massale verzet tegen 
de sluiting van het St. Annazie
kenhuis in Oss, de actie tegen de 
verkoop van de aandelen Obra
gas in Uden, en de strijd in Hen
gelo tegen het versjacheren van 
de nieuwe schouwburgnaam 
aan de Rabobank. Een kaarten
actie van de SP hiertegen lever
de zo'n 3.000 protesten. De 
plaatselijke krant riep haar le
zers op te melden wat zij van het 
Rabotheater vonden, en kreeg 
van 90 procent een duidelijke 
afwijzing te horen. In de ge-

meenteraact tenslotte, leidde een 
voorstel de naam terug te kopen 
tot heftige debatten en een ver
deelde PvdA. 

Erg onbeschaafd was ook de 
invoering van het Collec
tief Vraagafhankelijk Vervoer 
(CVV) in de Oostelijke Mijn
streek. Het systeem kwam in de 
plaats van het al bestaande sys
teem van gehandicaptenver
voer. En dat leverde enorme 
problemen op. SP-afdelings
voorzitter Riet de Wit uit Heer
len: 'Naast heel veel aanloop
problemen en de ellende dat het 
vervoer geregeld wordt vanuit 
een calleenter in Tilburg, waar 
men het regionale dialect niet 
verstaat, gaan de gehandicapten 
er ook duidelijk op achteruit. 
Het CVV rijdt niet de hele dag, 
maar alleen tijdens de buslijn
tijden, de gratis begeleider is 
afgeschaft, en het gebied waar
binnen men vervoerd wordt, is 
ingeperkt.' Meteen na de in voe
ringsdatum van l januari regen
de het klachten bij de drie 
SP-afdelingen in het gebied: 
Brunssum, Heerlen en Land
graaf. De Wit: 'Brunssum stelde 
drie dagen lang de telefoon 
open voor klachten. Dat leverde 
echt honderden emotionele ge
sprekken op. Om één voorbeeld 
te geven. Een vrouw in een rol
stoel die drie uur op straat stond 
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te wachten, telkens met haar 
mobiele telefoon belde, maar 
niet opgehaald werd ... ' 
Op een actievergadering kwa
men 200 mensen die een actie
comité oprichtten. Sindsdien is 
het oorlog in Parkstad Limburg 
(zoals de Oostelijke Mijnstreek 
zich graag noemt). Onder ande
re hebben actievoerders het re
giokantoor van Parkstad een 
tijdlang bezet gehouden, heeft 
de SP in Heerlen een extra 
raadsvergadering bijeen geroe
pen en proberen de wethouders 
wanhopig om de SP tegen de ge
handicaptenorganisaties uit te 
spelen. 
Nog een voorbeeld van afde
lings-alertheid: in Hengelo 
werd besloten de schoolarts
controle door de GGD groten
deels af te schaffen, vanwege 
een gebrek aan artsen. De af
deling reageerde razendsnel met 
een fax aan alle scholen, waarin 
hun mening gevraagd werd. 
Veel scholen bleken graag be
reid mee te werken, en zetten 
hun zorgen op papier over de 
ontmanteling van het preventief 
onderzoek. Binnen een week 
had de afdeling een rapport 
klaar, dat samen met 500 hand
tekeningen van ouders en leer
krachten aangeboden werd aan 
verantwoordelijk wethouder 
Hui tink. 
Een kwestie die niet alleen van 
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uit de afdelingen, maar ook door 
de Statenfracties aangepakt 
wordt, is de sluiting van post
kantoren. Heesch heeft daar 
inmiddels ervaring mee. Joke 
Schrövel: 'Vorig najaar is het 
postkantoor bij ons gesloten. 
De postbestellers moesten toen 
hun postzakken ophalen bij de 
C I 000, waar ze voor iedereen 
voor het grijpen lagen. Wij heb
ben daartegen geprotesteerd en 
nu worden de zakken bij men
sen op de inrit gelegd. Moeten 
de postbestellers op straat de 
zak omkieperen en de post gaan 
sorteren. Het agentschap zit bij 
Albert Heijn in. Daar sta je in rij 
en moeten er telkens mensen 
met winkelkarretjes langs. En 
voor heel veel zaken moeten we 
naar het postkantoor in Oss.' De 
afdeling beraadt zich momen
teel op verdere actie. 

De eerste politieke 
avond in Weert sinds 1.0 

jaar werd een groot 
succes 

Maar ook als er geen concreet 
voorbeeld voorhanden is van 
uitverkoop van de beschaving, 
valt er prima te werken met het 
thema. 'De start van de campag
ne was voor ons echt een eye
opener,' stelt Paul Lempens van 
de afdeling Weert. 'Stop de Uit
verkoop van de Beschaving is 
precies de juiste vertaling van 
onze kijk op de samenleving.' 
Weert ging voortvarend aan de 
slag. Er werden contacten ge
legd met instanties en organisa
ties die de problemen in praktijk 
ervaren, zoals de bibliotheek, 
ouderenorganisaties en het ge
handicaptenplatfoml. Het en
thousiasme in de afdeling leefde 
op, onder andere door een zeer 
geslaagde scholingsavond over 
de beschaving. En een goed 
voorbereide openbare avond 
werd een succes. Lempens: 'Dat 
was de eerste politieke avond in 
Weert sinds 10 jaar. Met inter
views van ervaringsdeskundi
gen werd de praktijk in beeld 
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gebracht. Jan de Wit trad in het 
strijdperk met een VVD-Ka
merlid en pastor Rogier ' t Hoen, 
die ook meedeed met de Neder
land in Tweeën-campagne, pre
senteerde een column . Met ruim 
50 aanwezigen, veel media-aan
dacht en goede discussies was 
de avond in alle opzichten ge
slaagd. Voor ons is het een ge
weldige stimulans om door te 
gaan met de campagne.' 
Ondanks positieve ervaringen 
zoals in Weert en Leidschen
dam, loopt het nog niet storm 
met de bestelling van landelijke 
SP-sprekers op avonden in het 
kader van de campagne. Leid
schendam organiseerde een suc
cesvolle avond over de zorg, 
naar aanleiding van de sluiting 
van de kraamafdeling in het 
plaatselijke ziekenhuis en de re
ductie van het aantal bedden in 
een verpleeghuis. Naast Agnes 
Kant namen ook vertegenwoor
digers van beide instellingen 
deel aan de geanimeerde discus
sie. 
Hengelo belegt binnenkort een 
groot spoordebat, waar de pro
blemen centraal staan die depri
vatisering van de NS oplevert 
en waaraan onder andere Harry 
van Bommel deelneemt. 
Leeuwarden heeft de veiling 
van WAO'ers aan reïntegratie
bureaus als onderwerp gekozen 
voor een discussie met onder 
meer Jan de Wit. En in Sneek 
wordt Jan Marijnissen ingezet 
om op een openbare avond over 
de uitverkoop van de bescha
ving de opbouw van een afde
ling te stimuleren. 'Het mag nog 
wel wat drukker worden ,' vindt 
Marianne Langkamp die in Den 
Haag het inzetten van Kamerle
den op discussie-avonden coör
dineert. 

'Stap naar instellingen 
en organisaties toe en 

vraag waarmee zij 
problemen ervaren' 

'Inventariseer de problemen die 
de terugtocht van de overheid 

heeft opgeleverd in jouw ge
meente,' luidde enkele maanden 
terug het advies aan de afdelin
gen. Bij het Afdelingsteam zijn 
nog geen inventarisaties bin
nengekomen . 'Her en der wordt 
er wel degelijk hard aan ge
werkt,' weet Ni co Heijmans van 
het A-team, 'maar ik krijg ook 
de indruk dat een aantal afdelin
gen er wat tegenaan hikt. ' Hoe 
pak je het dan aan? 'Ga in de 
eerste plaats eens met de be
stuurs- en kerngroepleden op 
een rijtje zetten welke voorbeel
den zij kennen. En waar je ken
nis tekort schiet: ga op onder
zoek uit. Neem contact op met 
het verzorgingshuis, of met wel
ke andere instelling of vereni
ging ook waar je informatie ver
wacht. Niemand zal vreemd op
kijken . Integendeel: men is blij 
dat je je voor hun problemen in
teresseert. In Den Bosch hebben 
we bijvoorbeeld twee dagen uit
getrokken om bij alle instellin
gen langs te gaan die te maken 
hebben met het jeugd- en jonge
renbeleid. Maar je kunt natuur
lijk ook de telefoon pakken . 
Nog een mogelijkheid is de 
ouderenkrant te gebruiken om 
een aantal oudere leden om tafel 
te krijgen . Dan krijg je snel heel 
wat bruikbare informatie. ' 
Op de vraag of de afdelingen de 
campagne goed genoeg opge
pikt hebben, aarzelt Heijmans 
even. 'Het activisme in de partij 
groeit, en dat heeft alles met de 
campagne te maken. Maar ik 
denk dat er ook nog heel wat af
delingen zijn, die het probleem 
van de uitverkoop van de be
schaving zien als grote landelij
ke politiek. Dat is jammer, want 
juist op plaatselijk niveau zie je 
de problemen die er het gevolg 
van zijn, en kun je in contact 
komen met de mensen die er
mee te maken hebben. Het voor
beeld van Weert laat zien, dat je 
echt geen ziekenhuis hoeft te 
hebben dat gesloten dreigt te 
worden, om aan de slag te gaan 
en daardoor enthousiasme los te 
maken.' 
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PLEIDO 

Voor wie het privatiserings
denken en de deregulerings
drift steeds het voordeel van 
de twijfel mocht genieten, 

zou de Azië-crisis toch eigen
lijk tot bezinning hebben 
moeten leiden. Heel Zuid
oost Azië werd in 1997 in 
een diepe economische cri
sis gestort omdat investeer
ders massaal hun geld terug
trokken uit deze regio. De pa
niek had toegeslagen. Veel 
van wat in jaren met bloed, 
zweet en tranen was opge
bouwd werd in slechts enke
le maanden teniet gedaan. 
Algemeen werd het volledig 
geliberaliseerde kapitaalver
keer als de schuldige aange 
wezen. In korte tijd l<.wamen 
miljoenen mensen aan de 
verkeerde kant van de ar 
moedegrens terecht. Hie~ 

werd duidelijk dat het inter 
nationale kapitalisme zie 
met deze doorgeslagen libe 
ralisering van het kapitaal 
verkeer in de eigen staart 
beet. Zelfs minister Zalm 
(VVD) heeft moeten toege
ven dat nieuwe restricties 
voor het kapitaalverkeer 
noodzakelijk zijn als we een 
stabiele, internationale, eco
nomische groei willen. Mid
delen daartoe kunnen zijn de 
invoering van de zogenaam
de Tobintax (een kleine hef
fing op flitskapitaal) en af
spraken over een minimale 
verblijfstijd van geld en inves
teringen. 
Ondanks deze lessen den
derde in ons land de privati
seringstrein gewoon door 
met de goedkeurig van de li
beralisering van het gas, de 
elektriciteit, de kabel en het 
openbaar vervoer. 'lf it ain't 
broken, don't fix it,' zeggen 
ze in de VS. De paarse coali
ties vanaf 1994 dachten en 
denken daar geheel anders 
over. Indachtig de neolibera
le principes waarvan 'minder 
overheid, meer markt' de 
belangrijkste is, ging men 




