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De SP is de beste milieupartij,
legt Nico Koffeman uit. Ben je het
daar niet mee eens, of heb je een
andere reactie op zijn opinie,
stuur hem dan vóór 9 november
naar spanning@sp.nl

De SP is linkser
I

n groener
Dat de SP linkser is dan Groenlinks wordt door niemand
meer betwijfeld. Maar is de SP ook groener dan Groenlinks?
Volgens mij wel - maar dat is lang niet algemeen bekend.

Ilkzelf leerde de SP als milieufPRJtij kennen in een actie waar
ik in 1992 bij betrokken was. Er
lag een besluit om in natuur- en
!lf'JCreatiegebied De Lickebaert
tllij Vlaardingen een chemische
vuilstort te realiseren. Met een
burgercomité waarvan ik voorlÎ.tter was en waaraan de SP volllp meewerkte besloten we tot
een bliksemactie. Via alle huisartspraktijken verkochten we
!Dnnen 14 dagen 10.000 boomllheques waarna we met 7.000
·nensen in één dag een bos van
:m hectare plantten op de beogde stortlocatie. Ludieke
actie - en effectief. Want het
Volksbos' staat er nog steeds
t.m de stort is definitief afgeblazen. Wat tijdens de actie opviel,
\'tlas dat er een grote groep keiharde werkers was, die de realisatie mogelijk maakten ~n een
eine groep criticasters die
aar steeds riepen dat de SP alleen meewerkte als er camera's
in de buurt waren. Die criticasters hoorden bij GroenLinks.
Aanvankelijk kon ik hun kritiek
moeilijk beoordelen. Maar in de
nacht voorafgaand aan de planttdag woedde een hevige storm
die me deed besluiten om te
gaan kijken of onze grote circustent wel voldoende geborgd
\Was. In de tent trof ik een koukleumende Remi Poppe aan, die

geheel op eigen initiatief en
onaangekondigd de wacht in de
tent had betrokken. Geen pers,
geen camera's, wel maximale
betrokkenheid. Vanaf toen was
de SP mijn milieupartij geworden -en dat is zo gebleven.
De SP is vergeleken met GroenLinks een groenere doener. Ze
brengt gewoon veel meer mensen op de been en in actie voor
bescherming van natuur en
milieu. Een anekdote: toen SP,
GroenLinks en anderen in actie
kwamen tegen het Franse ondergrondse nucleaire bombardement van Mururoa, probeerde
GroenLinks in Vlaardingen het
woord NON te vormen, als levend fotoprotest tegen de politiek van president Chirac. De
organisatie was echter dusdanig
dat er maar weinig mensen kwamen en uiteindelijk slechts het
woordje NO - klein uitgevoerd
- haalbaar bleek. Ik vertel dit
niet uit leedvermaak, maar als
illustratie van het effectiviteitsverschil tussen GroenLinks en
SP als actiepartij. Immers, rond
diezelfde tijd zette de SP in het
hele land oude Franse sloopauto's neer en nodigde mensen
uit tot 'positief vandalisme' tegen 'nucleair terrorisme'. Daarvoor stonden de mensen in
de rij. GroenLinks zou daarvan

moeten willen leren, in plaats
van zich - nog steeds - te vaak
tegen de SP te keren. Ik ken buitengewoon betrokken GroenLinksers die graag de straat op
gaan voor het milieu, maar
GroenLinks als organisatie
slaagt er niet in die wil om te
zetten in echte daden. Daarom
blijft het daar te vaak bij groenlinkse woorden over natuur en
milieu, terwijl de SP mensen de
middelen geeft om zélf de handen uit de ~ouwen te steken.
De SP is tegenwoordig vaak
de motor of ten minste de hulpmotor van belangrijke natuuren milieuacties. Tegen Shellvervuiling en NAM-gasboorplannen in de Biesbosch, de
bedreiging van de Wadden, de
gevaren van de chloortrein, het
gebrek aan consumenteninformatie over genetisch gemanipuleerd eten, het gesjoemel met ingezameld gevaarlijk afval, zoals
loodaccus's. Maar ook op het
gebied van het 'groene milieu',
voor een diervriendelijker landbouw (door het bijeenbrengen
van kritische boeren), tegen de
drijfjacht op wilde zwijnen en
tegen verwoestende infrastructurele werken als Betuwelijn,
HSL, IJzeren Rijn en snelwegen
door natuurgebieden is de SP
de betrouwbare bondgenoot van
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mensen die niet alleen iets vinden maar ook iets willen doen.
De SP ondersteunt haar activisme met een groot aantal onderzoeksrapporten en beleidsvoorstellen. Over betere bescherming van de Wadden, over de
alternatieven voor de chloortransporten, over een doordachtere ruimtelijke ordening, over
een duurzamere landbouw. En
die werkwijze loont, in de zin
dat er zichtbare resultaten binnengehaald worden, die mensen
bewijzen dat milieustrijd zin
heeft.
De milieu- en natuuracties
horen er gewoon bij, bij de SPmanier van werken aan een
betere wereld. Mooi - maar precies daarom mag er van mij wel
eens wat meer reclame voor
gemaakt worden. Want al dat
milieuwerk zou ook best 'ns beter beloond mogen worden door
milieubewuste kiezers. De SP
treedt hen nu nog te bescheiden
tegemoet. GroenLinks en SP
vinden niet altijd maar wel vaak
hetzelfde over natuur en milieu.
Het verschil zit 'm minder in het
'denken' en meer in het 'doen'.
In dat laatste blijkt de SP met afstand de actiefste groene partij
van Nederland. Dat zouden
meer kiezers moeten weten!
Niko Koffeman
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