Nogmaals:

Lokale Politiek,
een absolute
must voor alle
kandidaatsraadsleden
de scholingen
en cursussen

van de SP

lidmaatschap en vragen als:
'wat is socialistische politiek en
waar staan de verschillende
stromingen voor?' Maar ook
puur praktische zaken komen
aan bod. Hoe werkt het reglement van orde ? Hoe selecteer je
uit de raadsstukken de onderwerpen waar je je op wilt concentreren? Wat zijn speerpunten
voorde SP ?
Campagne
voeren is één
ding. Aandacht krijgen
voor onze
standpunten
in de raad
vereist een
ándere voorbereiding

Ook in de campagnetijd wordt
er van het toekomstig raadslid
het een en ander verwacht. 'Je
kan bijvoorbeeld uitgenodigd
worden voor een debat,' zegt
scholingscoördinator en gemeenteraadslid in Zeist, Jeannette de Jong. Ook als je geen
lijstrekker bent. Hoe bereid je je
daarop voor? Je moet weten dat
een verkiezingsdebat net iets
venijniger is dan in de raad,
waar men keurig in termijnen
spreekt.

Utrecht, De Bilt, Raalte, Goor en Horst
maken zich op voor herindelingsverkiezingen. Andere afdelingen zijn wellicht in
gedachten al bezig met de kandidatenlijst voor 2002. Wie wordt de lijsttrekker, wie nummer twee en hoe weten
we zeker dat we de juiste persoon op de
juiste plaats hebben? Om daar achter te
komen is er de cursus Lokale Politiek.
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'Het aspirant-raadslid krijgt in
zes bijeenkomsten een uitstekend beeld van wat het
SP-raadslidmaatschap inhoudt, '
legt Hans van Leeuwen van het
Afdelingsteam uit, 'en kan daarna- in overleg natuurlijk met de
afdelingsvoorzitter - een verantwoorde keuze maken of hij
of zij zich daadwerkelijk kandidaat stelt.'
Lokale Politiek behandelt de
theoretische kant van het raads-
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'Leren van fouten die anderen al
gemaakt hebben,' noemt De
Jong het. Ze herinnert zich haar
eigen beginnersblunders. 'Twee
maanden voor de verkiezingen
besloten we in Zeist om alsnog
mee te doen. Het was een vreselijk hectische toestand, maar we
. haalden een zetel. Om bij te komen van de drukte had ik meteen na de verkiezi ngen een
weekje Ameland gepland. Wist
ik veel dat ik geacht werd aan de

Zomerschool
coalitie-onderhandelingen deel
re nemen? We zitten toch in de
O\)\)Osit\e, hebben we daar iets te
zoeken dan? Ja dus. '
Nog een belangrijk onderdeel is
omgaan met de pers. Raadsleden moeten er rekening mee
houden dat ze bij tijd en wijle
door joumalisten gebeld worden om een mening te geven. Is
het raar om ze door te verwijzen
naar de fractievoorzitter? En als
het een onderwerp betreft dat in
jouw commissie wordt behandeld?
De cursus lokale politiek is verplicht voor nieuwe kandidaatraadsleden. 'Nee, dat zie ik niet
als dwang. Raadslidmaatschap
brengt verplichtingen met zich
mee en als iemand niet bereid is
aan de cursus mee te doen, moet
je je afvragen in hoeverre die
persoon bereid is in de raad het
vuur uit de sloffen te lopen,'
zegt Hans van Leeuwen. 'Bij
het polsen van mensen voor een
eventueel raadslidmaatschap is
het verstandig om meteen duidelijk te zijn over de verplichtingen die daaraan vastzitten:
de afdracht van het raadsgeld
aan de partij en het volgen van
de cursussen voor (aspirant)raadsleden. De cursus Lokale
Politiek start op 10 maart 2001.
Het is dus zaak om royaal vóór
die datum een beeld te hebben
van de verkiezingslijst.'

Uever een cursist
te veel, dan eentje
te weinig
Hoeveel kandidaten worden
verwacht per afdeling? De Jong:
·Dat hangt natuurlijk af van de
vooruitzichten bij de verkiezingen. De praktijk heeft ons geleerd dat beter wat méér mensen
de cursus kunnen volgen, dan
wat minder. Een mooie vuistregel is het om twee keer het
aantal mensen te scholen dan je
als afdeling aan zetels verwacht.
Denk je op drie zetels te komen,
stuur dan zes mensen naar de
cursus. Want wat er ook ge-

beurt, je moet er zeker van zijn
dat je voldoende goede en geschoolde mensen paraat hebt. '
Onlangs is de eerste bijeenkomst gehouden van de cursus
voor de herindelingsgemeenten.
Aspirant-raadslid Leo Lambo,
nummer drie op de Utrechtse
lijst, kijkt tevreden terug. 'Een
aardige combinatie van theorie
en praktijk. Het maken van een
ontwerp-raactsvoorstel bijvoorbeeld vond ik erg leuk. Even bezig zijn, na het een en ander te
hebben aangehoord. Boeiend
vond ik het om te horen over de
coali ti eon derhandelingen.
Voormalig SP-wethouder Ger
Wouters had veel zinnigs te vertellen. Hij zei dat je de onderhandelingen moet zien als een
afronding van de campagne. Je
campagnestrategie wordt mede
bepaald door de vraag of je
naderhand wel of niet aan het
college zou willen deelnemen.
Daar had ik best langer over
willen doorpraten.'

Afdelingsvoorzitter&
verantwoordeliJk voor
schollngsplan
De cursuskalender voor het
nieuwe 'studiejaar' is inmiddels
toegestuurd aan de afdelingsvoorzitters. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat er per afdeling een scholingsplan komt,
waarbij bekeken wordt wie welke cursus gaat volgen. Belangrijk is dat hierover in het afdelingsbestuur goed gesproken
wordt. Bij het achtste congres
hebben we afgesproken dat
scholingen een belangrijke
plaats krijgen in de SP-afdelingen. Daaraan wordt vorm gegeven via de 'oktoberscholingen'
voor de voorzitters en de tweede
man/vrouw, via de 'politieke
basisvorming' die in oktober
van start gaat en waarvoor de
scholingsleiders op 23 september geschoold zijn en dat gaat
via de cursussen van de kalender. Belangrijk is dat de juiste
persoon de juiste SP-opleiding
krijgt.
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geslaagd

experiment
Een nieuw Initiatief om de scholing van actieve SP'ers te bevorderen, was de Zomerschool. Inmiddels is hij twee gehouden: een
studieweek In De Biesbosch en een studieweekend In het Friese Grouw. Een terugblik.
'Hartstikke leuk en leerzaam,' zegt Bastiaan Hokke.
De student uit Leiden kijkt
met veel plezier terug op de
zomerschool in Grouw. 'Al
was het flink aanpoten en
goed opletten.' Rode draad
door alle colleges was de invloed van het neoliberalisme
op de huidige samenleving.
Thema 's als de (on)macht
van de politiek, de dictatuur
van de economie de sociale
en culturele sector als wingewest en de mondiale tweedeling werden onde~wezen
door docenten als econoom
Arjo Klamer, landbouwsocioloog Guido Ruivenkamp en
journalist Karel Glastra van
Loon. De 'studenten ' werden
in werkgroepen of individueel
geacht de colleges voor te
bereiden aan de hand van
hoofdstukken uit Tegenstemmen en artikelen uit Spanning.
Bastiaan Hokke: 'Vooral aan
het college van Karel Glastra
van Loon over genetische
manipulatie heb ik een boel
gehad. Ik dacht altijd dat dat
nog maar in een beginstadium was. Ik had geen idee
dat genetische manipulatie
al zo in de maatschappij verankerd is, en dat bedrijven er
zo'n enorme belangen in
hebben. Best een eng idee.
Binnenkort spreken we in
het afdelingsbestuur over
gen-technologie, handig dat
ik er vast wat van weet.'
Het Politiek Café in de avond-
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uren sloot aan bij het onderwerp dat overdag was behandeld. In de Biesbosch ging
Jaap Hooiveld van de FNV in
aansluiting op het college van
voormalig hoogleraar Jaap
Kruithof van de Universiteit
Gent nader in op de 24-uurseconomie. Net als bij de colleges was de interactie groot.
Hokke is erg te spreken over
de combinatie colleges en napraten. 'Zo denk je zelf meteen
door over dat wat je geleerd
hebt, en door er met anderen
over te discussieren krijg je op
een rijtje hoe je alles later aan
anderen moet overbrengen.'
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De zomerschool omvatte ook
excursies. De Biesboseh-groep
bezocht het provinciaal afvalbedrijf PROAV. 'Koffie, cake en
een hoop pr,' vat Hans van
Leeuwen het bezoek samen.
'Niettemin kreeg de waarnemend directeur die ons ontving een boel kritische vragen
over de aankomende privatisering en alle milieuaspecten
voor zijn plaat.'
'Een aardige mix van inspanning en ontspanning,' kijkt Van
Leeuwen terug op de beide zomerscholen. 'Het programma
was pittig en strak gepland met
weinig tijd voor ontspanning
Het was hard werken, maar er
waren geen oververmoeide afvallers. De grote verschillen in
het niveau van de deelnemers,
wat uiteen liep van lbo tot universiteit, bleek geen belemmering te zijn voor een goede samenwerking. Jazeker, volgend
jaar weer!'
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