Ervaringen uit initiatieven van vier afdelingen
Net als bij andere politieke
partijen zijn allochtonen ook in
de SP ondervertegenwoordigd
gezien hun aandeel in de
bevolking. Dat moet
veranderen. Bij de positie van
allochtonen in onze
samenleving is immers sprake
van een groot maatschappelijk
probleem. We kunnen het ons
daarom niet veroorloven om ze
niet te bereiken . Bovendien
hebben we hen met onze
politieke standpunten een hoop
te bieden. Daarom zetten we
hoog in op het betrekken van
allochtonen bij de partij. Begin
dit jaar nam een aantal
afdelingen daarvoor bij wijze
van proef het initiatief. In
Schiedam, Amsterdam , Boxtel
en Utrecht werden verschillende
manieren getest om bekender
te worden onder allochtonen en
om contacten te leggen met
hen. Het project is inmiddels
besproken in het partijbestuur
en de partijraad.

In de campagne werd onder andere gebruik gemaakt van kennismakingsfolders in het Turks,
Arabisch en Nederlands die uitgedeeld zijn bij een moskee, op
markten en op straat. Ook werden ze aan de deur afgegeven,
meegegeven aan allochtone leden om uit te delen onder bekenden of gewoon in de brievenbus gestopt. Daarnaast werd
er bijeenkomsten georganiseerd
en moskeeën bezocht. In Boxtel
werd het minderheden-project
gekoppeld aan een buurtactie
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Hoe betrekken
we meer
allochtonen

bij de SP?
over de herstructureringsplannen in die wijk, waarbij gewerkt
werd met vertaalde enquêtes
over sloop en verhuisvergoedingen.
Een belangrijke conclusie uit
het proefproject is dat het zaak
is om vooral ge richt te werk te
gaan. 'De folders leverden wel
enthousiaste reacties op, maar
tot aantoonbare resultaten leidden ze niet,' vertelt P-teammedewerker Marianne Langkamp, die de het project landelijk coördineerde. 'Bij massaal
folderen is het contact blijkbaar
toch te vluchtig. Ook het uitdelen van uitnodigingen voor kennismakingsbijeenkomsten die
we helemaal zelf organiseerden,
bleek niet goed te werken. In
Schiedam werden bij een moskee en op de markt 1250 uitnodigingen
uitgedeeld,
maar
kwam niemand naar de koffiemiddag van de afdeling.'
Wat is dan wél de juiste manier? Langkamp: ' Het werken
met sleutelfiguren uit migrantengroepen is absoluut aan te
raden . Er zijn dan ten eerste
minder taalproblemen . En ten
tweede : als je een kennismakingsbijeenkomst wilt organiseren is zo'n sleutelfiguur met
enig aanzien in de gemeenschap eigenlijk onmisbaar. Als
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zij allochtonen benaderen, zit
de zaal gegarandeerd vol. Het
is dus verstandig dat een afdeling die nog geen contacten
heeft in de plaatselijke allochtone gemeenschap zo'n bijeenkomst niet zelf gaat organiseren, maar hierbij een sleutelfiguur inschakelt. Folders dienen
veel meer ter ondersteuning
van de activiteiten. Je kunt ze
bijvoorbeeld prima uitdelen op
een bijeenkomst. Bovendien laten ze zien dat wij het zó belangrijk vinden om meer contact te krijgen met allochtonen ,
dat we daarvoor de mensen in
hun eigen taal aanspreken.'
Na de zomer komen er meertalige kennismakingsfolders en een
videopresentatie in het Turks en
in het Marokkaans over de SP
beschikbaar voor de afdelingen.
De video kan gebruikt worden
om bijeenkomsten mee te openen, en spaart dan de tijd die nodig is om elke zin van een verhaal over de SP vertaald te krijgen. Folders waarin het verhaal
in meer talen naast elkaar staat,
zijn handig omdat je vaak niet
weet welke taal de lezer spreekt.
En ook- zo bleek- omdat aangesprokenen zich soms beledigd voelen dat ze geen Nederlandstalige folder overhandigd
krijgen.
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Folders dienen ter ondersteuning
van de activiteiten. Je
kunt ze prima
uitdelen op
een bijeenkomst. Bovendien laten
ze zien dat
wij het zó
belangrijk
vinden om
meer contact
te krijgen
met allochtonen, dat we
daarvoor de
mensen in
hun eigen
taal aanspreken.

'Leg uit dat we kennis
willen maken, en vraag
hulp daarbij'

De afdeling Boxtel bracht de
aanpak met sleuteltiguren in
praktijk. In een herstructureringswijk waar veel allochtonen
wonen, werd met behulp van
sleutelfiguren (een Marokkaan,
een Turk en een Pakistaan) en
vertaalde enquêtes geprobeerd
om mensen te mobiliseren. De
sleutelfiguren hielpen mee met
het vertalen, verspreiden en ophalen van de enquêtes. Afdelingsvoorzitter Eric van den
Broek: 'Zij maakten deel uit van
ons ' netwerk ' : we kwamen met
hen in contact via activiteiten in
het verleden, zoals de kindervakantieweek die we vorig jaar
organiseerden. Ook was er
iemand die we via de hulpdienst
ooit geholpen hadden en die nu
bereid was om te helpen. Verder
deed er iemand van de Stichting
Maatschappelijke Zorg voor allochtonen mee. Na het ophalen
van de enquêtes werd de SPkennismakingsfolder verspreid.'
Marianne Langkamp: 'Als je
zoals in Boxtel een actie hebt, is
het gemakkelijker om je een ingang naar de doelgroep te verschaffen. Ook via de hulpdienst
kom je soms in contact met al-

lochtonen. Als het om directe
belangenbehartiging gaat, is het
voor de SP doorgaans nooit een
probleem om mensen te mobiliseren, of het nu gaat om allochtonen of autochtonen. Als een
afdeling nog geen ingang heeft
in de lokale migrantengroep(en), dan zou er contact gelegd
kunnen worden met bijvoorbeeld iemand die bij een lokale
minderheidsorganisatie of culturele vereniging werkt. Of iemand die namens de doelgroep
woordvoerder bij de gemeente
is. Gewoon benaderen, uitleggen dat de SP kennis wil maken
met de plaatselijke migrantengroep(en) en vragen of hij of zij
daarbij wil helpen. Onze ervaring is dat deze mensen hiertoe
graag bereid zijn.'
Een kanttekening die geplaatst
moet worden is dat je wel een
beetje moet uitkijken dat mensen zich niet massaal inschrijven als lid zonder dat ze de
SP kennen. Zeker als het gaat
om directe belangenbehartiging
loop je dit risico. In Oss bijvoorbeeld reageerde een groep Marokkanen razend enthousiast
toen de SP zich sterk maakte
voor de vestiging van een nieuwe moskee. Meteen wilde er
een groot aantal lid worden. De
Osse SP legde terecht uit dat dit

niet helemaal de bedoeling is.
Jules Iding: 'Ik heb ze gezegd
dat ik eerst langskom om wat
meer te vertellen over de SP en
waar we voor staan. Als er dan
nog steeds belangstelling is om
lid te worden, zijn ze natuurlijk
van harte welkom.'
Zorg dat je weet over
welke zaken
allochtonen zich druk
ma ken

In de campagne is nog eens gebleken dat de SP erg onbekend
is onder allochtonen. Langkamp: 'Het verwerven van bekendheid en het kennis laten
maken met de SP moeten de eerste stappen zijn van afdelingen.
Vervolgens moeten we vooral
op zoek naar potentiële SP' ers
onder de allochtonen. Daar is
een wereld te winnen voor ons.
Veel allochtonen zitten aan de
verkeerde kant van de tweedeling. Op de bijeenkomsten
merkten we dan ook, nadat de
eerste barrières geslecht waren,
dat onze ideeën over een betere
samenleving bijzonder aanspreken. En juist op de mensen bij
wie dat het geval is, moeten we
ons richten.'
In de vorige Spanning raadde
het SP-afdelingsteam aan om
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ook allochtonen op de lijst voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen te zetten. In het verleden deed een aantal politieke
partijen dat en zag vervolgens
allochtone kandidaten die laag
op de lijst stonden, door voorkeursstemmen in de raad komen. Schuilt daar voor de SP
niet ook een gevaar in?
' Nee,' zegt Nico Heijmans van
het afdelingsteam in Rotterdam.
'Zo ' n risico bestaat net zo goed
bij autochtone kandidaten. Je
moet je bij iedereen gewoon
goed realiseren dat hij of zij een
kans heeft om in de raad te komen en dus moet de kandidaat
ook gewoon bekwaam zijn. Hij
moet een echte SP'er zijn en
geen pure belangenbehartiger
van z'n eigen groep .'
Marianne Langkamp adviseert
de afdelingen om goed op de
hoogte te zijn van algemene onderwerpen waarin allochtonen
zijn geïnteresseerd, zoals asielbeleid, integratie en illegalen.
'Als je een bijeenkomst organiseert, worden daarover beslist
vragen gesteld. En het komt
beroerd over als je daar geen
antwoord op hebt. Voor meer informatie over onze standpunten
kan altijd het P-team in Den
Haag worden geraadpleegd. Als
een afdeling moeite heeft met de
eerste stap, dan komen wij graag
op een bijeenkomst of werkbezoek. Daarnaast is het goed om
lokaal in de gaten te houden waar
de allochtonen mee bezig zijn en
tegen welke problemen ze aanlopen. Denk eens aan zwarte
scholen, taalcursussen, zwarte
wijken, kinderopvang, gebedshuizen , enz. Dat zijn prima
onderwerpen voor een bijeenkomst. Op een kennismakingsbijeenkomst kun je de mensen
ook prima zelf vragen met welke problemen ze te maken hebben waar de politiek wat aan
zou moeten doen. Let wel op dat
je nooit te snel beloftes doet die
je vervolgens niet waar kunt
maken. Beloftes hebben ze vaak
ook al van andere partijen gehad, daar geloven ze niet meer
in. Je kunt wel benadrukken dat
we juist sámen met hen zaken
willen aanpakken.' •
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