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Zeg NEE
tegen
deze
EG

Omdat Europa '92 doorgedrukt wordt
zonder dat u om uw mening bent gevraagd.
Omdat Europa '92 een regelrechte ramp
voor het milieu wordt. Nu al gebruiken de
Westduitse en Franse industrie Rijn en
Maas als chemische noten, terwijl wij eruit
moeten drinken.

Omdat Europa '92 een superstaat is waar
eurokraten en multinationals de dienst
uitmaken.

Omdat Europa '92 een Europees Parlemen
heeft dat nauwelijks iets te zeggen heeft.

Omdat Europa '9.2 gedomineerd wordt
door West-Duitsland, Frankrijk en
Engeland, waar uiterst rechts zo sterk in
opmars is.
Omdat Europa '92 onze lonen een stuk
lager en onze arbeidsvoorwaarden een stuk
slechter gaat maken.

EnzegJA
tegen echte
Omdat Europa '92 onze sociale zekerheid
internationale
en onze gezondheidszorg verder afbreekt.
samenwerking
Omdat Europa '92 met zijn open grenzen
helemaal vrij spel geeft aan de internatiowaarin het belang
nale milieumafia.
van de MENSEN
Omdat Europa '92 voor gewone mensen
centraal staat
een grote stap terug zal zijn.

Stem daarom op 15 juni op de Socialistiese Parti j

'Bij Europa'92 gaat het niet om de mensen'
'

'De ergste bedreiging ligt wel op milieugebied. Nu al gebruiken de Franse en
Westduitse industrie Rijn en Maas als
chemische riolen. Terwijl de helft van
Nederland eruit moet drinken! Dat wordt
straks nog erger. De voorzitter van de
Europese Kommissie, Jacques Delors,
zegt dat binnen vijf jaar 80 procent van
alle nationale regeringsbesluiten gebaseerd
zullen zijn op richtlijnen van de Brusselse
burokraten. Waar blijf je dan met een
Nederlands milieubeleid? En met die
open grenzen krijgt de internationale
milieumafia helemaal vrij spel. Dan is de
ramp niet meer te overzien!'

:-

-I
'ik geloof helemaal niets van die zogenaamde zegeningen van Europa '92.
Weet je wie er goed mee zijn? De grote ondernemers. En wij met z'n allen
betalen de tol voor die eenwording. Met een vuiler milieu, met een lager
inkomen, met minder sociale zekerheid. Daarom zegt de Socialistiese Partij
NEE tegen deze EG!'
Milieuspecialist Remi Poppe (50) voert
op 15 juni de lijst van de SP aan bij de
Europese verkiezingen. Hij legt uit wat er
zo slecht is aan déze Europese eenwording.
'Eenwording kan en mag geen doel-opzichzelf zijn. Het gaat erom: Wat wil je
met dat ene Europa? .A'el, bij EG '92 gaat
het niet om Europese eenwording voor de
mensen, maar voor de grote ondernemers.
Zij willen een enorme ekonomische
markt, met 320 miljoen konsumenten.
Mensen als Philips-topman Wisse Dekker
hebben daar keer op keer op aangedrongen. Maar wat hebben wij daaraan?
Er zal een heleboel geschoven worden
met kapitaal en banen, met vestigingen en
aktiviteiten. Philips is daar nu al mee
bezig en je ziet hoeveel ellende dat
oplevert. En overal zullen de mensen
tegen elkaar uitgespeeld worden. Ze gaan
echt niet de lonen en uitkeringen in
Portugal verhogen. Nee, die zullen hier
worden verlaagd. Minister Ruding roept al
deze hele tijd dat Nederland geen paradijs
mag worden en als provincie van Europa
niet met haar sociale voorzieningen mag
uitsteken boven de rest. De Europese
ministerraad praat over een sociaal
kontrakt met als uitgangspunt: 10 dagen
vakantie per jaar en 40 procent WW!'

Remi Poppe, lijsttrekker SP

'En waar ik me enorm aan erger is dat
niemand ooit de kans heeft gehad zich uit
te spreken over zo'n verregaande Europese eenwording. Als ze straks ook nog de
Ecu als Europese munt invoeren, moet de
totale Nederlandse begroting op de EG
afgestemd worden. Dan zijn we helemaal
tot provincie gë egradeerd. En maken
niet-gekozen EG-burokraten en grote
multinationals volledig de dienst uit.
Zonder dat het belang van de Nederlandse
bevolking meespeelt. Daarom is het de
hoogste tijd om tegengas te bieden aan
die ontwikkeling. Een stem op de SP op
15 juni past daarbij.'

'Nederland uitgeleverd aan superstaat Europa'
'De verkiezingen van 15 juni hebben een dubbele
betekenis. We kiezen mensen in het Europese Parlement.
Maar we spreken ons ook uit over de politiek van dit
moment in Nederland. Dat is een reden te meer om heel
goed na te denken over de vraag wie uw stem verdient!'
Dat zegt Jan Marijnissen (36), voorzitter
van de Socialistiese Partij en lijsttrekker
bij de Kamerverkiezingen volgend jaar.
'Je merkt aan alles dat mensen hun
buik vol hebben van de politiek van
dit moment, met al die bezuinigingen en
verslechteringen. De mensen willen iets
anders. Kijk maar naar de verpleegkundigen, de chauffeurs en de studenten. De
mensen zien dat er mogelijkheden genoeg
zijn om iedereen een goed bestaan te
garanderen. Nog sterker: terwijl er méér
mogelijk is, worden zaken verslechterd.
En tegenwoordig is hèt argument daarbij:
de Europese eenwording in 1992. Lubbers
verdedigt daarmee zijn bezuinigingen op
de gezondheidszorg, Ruding zijn belastingverlichting voor ondernemers en rijkelui.
Zij lijken Nederland nu al te hebben
uitgeleverd aan een superstaat Europa, die
gedomineerd wordt door rechtse figuren
als Thatcher en Kohl. De Nederlandse
onafhankelijkheid wordt wel erg snel
uitgeleverd aan dit soort Europese leiders
en de multinationals die zij in de eerste
plaats vertegenwoordigen, ik denk dat er
verrassend veel mensen in Nederland zijn
die dat helemaal niet zien zitten, ondanks
de berg rekiame die Lubbers voor die EG

SP-voorzitter
Jan Marijnissen
'92 maakt. Voor hen is de SP ook op dat
punt een heel goed alternatief.'
'Nu al hebben we als SP trouwens meer
dan 15.000 leden. Daarmee zijn we de
vijfde partij van Nederland geworden! in
23 plaatsen hebben we in totaal 42
raadszetels, en een vertegenwoordiging in
Provinciale Staten van Brabant. We
hebben ook eigen medische centra en
geven gratis rechtshulp in het hele land.
We komen volop in het nieuws, bijvoorbeeld als het gaat om de milieuvervuiling.
Met de ontmaskering van vervuilers als
Uniser en Zegwaard tonen we aan heel
wat in onze mars te hebben, dankzij de
vele kontakten met de bevolking.'
'De mensen zien ons als een heel aktieve
Partij met een duidelijke kijk op de maatschappij van morgen. Die visie hebben we
pas ook vastgelegd in ons 'Handvest 2000,
een maatschappij voor mensen'. Wij zijn
geen praatpartij maar een aktieve ploeg
mensen die daadwerkelijk iets doen voor
de mens in een beter milieu. Daarom
hopen we dat ook u op 15 juni voor de
SP zal kiezen.'

