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Verjaag Balkenende!
Verslag van de Keer het Tij forumdiscussie

Waarom het kabinet moet vallen, dat was het thema van
de forumdiscussie die Keer het Tij 8 september jl.
organiseerde. Met ruim 80 bezoekers was het gezellig
druk. Zo druk dat vervangend gesprekleider Ad van de
Kolk niet iedereen die wilde spreken aan het woord kon
laten. De panelleden spraken bevlogen over hoe
Balkenende aanslag na aanslag pleegt op Nederland.

Ineke van Gent, tweede kamerlid van Groen Links, hield
een aanklacht tegen het volkshuisvestingbeleid van
minister Dekker (VVD) die een kwart van de huurhuizen
wil liberaliseren. Mensen wonen namelijk te goedkoop.
Oneerlijke concurentie vindt Dekker en ook Brussel.
Neelie Kroes is de andere VVD'er in het complot, van de
EU nog wel. Zij stelt voor om het plannetje van Dekker
nog veel erger te maken door maar liefst driekwart van de
huurhuizen'markt' te liberaliseren. Mevrouw Van Gent
leek aardig spijt te hebben van haar stem voor de
grondwet.

Harry van der Snee van Respons wist de mensen te raken
met zijn 'Ik zit met een hoofd vol verhalen.' Een
aangrijpend verhaal over o.a. de 26.000 mensen die
ministeres Verdonk het land uit wil zetten. Gevallen
noemt ze hen. De teller daalt al aardig zo lijkt, helaas
vertrekken veel mensen met 'onbekende bestemming',
een eufemisme voor de straat. Respons helpt die mensen.
De boodschap was overduidelijk, een generaal pardon en
wel nu.

Als er een prijs voor beste spreker was geweest, dan ging
die naar Bart Griffioen, landelijk voorzitter van de
Internationale Socialisten. Hij wist haarfijn uit te leggen
welke koers de meeste regeringen varen. Richting de
afgrond. Alles is tegenwoordig te koop en iedereen is een
product. Actie is geboden omdat de regering haar burgers
uitlevert aan de grote multinationals. Bush, Blair,
Balkenende, één pot nat. Allemaal autisten, doof voor
kritiek en keihard in de leer. Met de oogkleppen op leiden
ze het volk -soms letterlijk- naar de slachtbank. Het
spannendste van regeren is oorlog voeren. De benaming
van het kabinet Balkenende II als de 'echte hofstadgroep'
was dan ook niet geheel onterecht. Nederland wordt
gegijzeld door marktfundamentalisten.

Hans van Heijningen was, net als Wiebe Pennewaard,
helaas verhinderd. In plaats van de landelijk secretaris
had de SP daarom bestuurslid Jeroen van Someren
gestuurd. Ondanks dat Bart Griffioen veel gras voor zijn
voeten had weggemaaid gaf hij een messcherpe ontleding
van het neo liberalisme. De overheid is er voor de
bedrijven, niet voor de burgers. De vennootschaps
belasting gaat omlaag, de BTW omhoog.
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We zijn op weg naar een nachtwakerstaat, een ultra
rechts regime waarvan justitie en defensie de hoofdmoot
vormen. Sociale zekerheid daar zorgt de markt maar
voor. Welkom in de 'heb ik recht op leven?' loterij.
Europa, dat de meest concurrerende kenniseconomie wil
zijn, wordt het nieuwe Oostblok. De tegenstellingen
tussen arm en rijk groeien. De lonen dalen terwijl de
winsten stijgen.

Om het tij te keren is samenwerking op links beslist
nodig. Helaas flirt Wouter Bos graag met het CDA en
wilde hij niet meewerken aan een gezamenlijke
tegenbegroting met de SP en Groen Links. Dat is extra
jammer omdat voor het eerst in weken de linkse partijen
niet meer de meerderheid hebben in de peilingen.
Daarom gaat Keer het Tij naar Den Haag. Om te laten
zien dat het wel kan en vooral ook moet, samenwerking,
samen over links. Met de rug naar de regering en het
gezicht naar de samenleving om een krachtig signaal af te
geven: weg met Balkenende, weg met dit kabinet!

Om de boodschap duidelijk over te brengen is het
natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee
gaan naar Den Haag. Een lage opkomst zal Balkenende
interpreteren als steun voor zijn beleid. We hopen dan
ook op u te mogen rekenen. Vanaf het Kyriat Ono
plein vertrekt zaterdagochtend 24 september om
10 uur een bus. Bij het Bluescafé aan de Noordkade 47
zijn kaartjes à 13 te koop. SP en ROOD leden kunnen

3,50 korting aanvragen bij hun lokale afdeling.

Kaartjes kunnen ook gereserveerd worden via:
· Jan de Beer, Beetsterzwaag                 0512 - 385021

· Dominic Koster, Leeuwarden             06 - 14 895 884

· Jan Berend de Vries, Leeuwarden     06 - 28 100 770

· Marie Drenth, Oosterwierum             058 - 2501102

· Egbert Flik, Scharnegoutum              0515 - 417966

· Peter Zeldenrust, Sneek                  06 - 52 624 838

· Petra Kramer, Drachten                      06 - 38 674 642

Mocht u mee willen helpen met de promotie van de
omsingelingsactie dan kunt u gratis posters en/of flyers
afhalen bij  Jos van der Horst aan de Oudeweg 109. Laat
zien waar u voor staat, vertel uw vrienden, familie en
kennissen over 24 september, laat ze dit artikel lezen of
hang een poster voor het raam. Keer het tij en verjaag
Balkenende!
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De wereld op z'n kop

Na de reclame voor prinsjesdag persconferentie heeft het
begrip solidariteit een nieuwe definitie gekregen,
voortaan betekent het niet meer dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen. Solidariteit is nu
het nieuwe toverwoord voor lastenverlichting voor
mensen die het toch al niet krap hebben. Volgens
Balkenende moeten mensen met een lage
ziektekostenpremie solidair zijn met mensen die tegen
veel hogere particuliere tarieven verzekerd zijn. Daarom
zien ziekenfonds- verzekerden hun premie per 1 januari
verdrievoudigen, ten gunste van mensen die meer dan
twee keer het gemiddelde inkomen verdienen. Als schrale
troost is er de zorgtoeslag, alleenstaanden krijgen
maximaal 35 per maand terug en gezinnen 100. Dat
beperkt de premiestijging tot ongeveer een verdubbeling.
Die zorgtoeslag is ook een raar iets, gezinnen worden
bevoordeeld ten koste van alleenstaande ouders. De
toeslag voor gezinnen is niet alleen 285% van de toeslag
voor alleenstaanden, de inkomensgrens om aanspraak te
kunnen maken ligt voor gezinnen ook nog eens
behoorlijk hoger dan voor alleenstaanden.
Tweeverdieners met allebei ongeveer een gemiddeld
inkomen of meer zijn veel beter af dan een alleenstaande
moeder, die in haar eentje de eindjes aan elkaar moet
zien te knopen met een minimum loon. Dat past prima in
de CDA gedachte dat het gezin de hoeksteen van de
samenleving is, maar dan wel met een dikke laag VVD
saus. Ook het beloofde zoet valt vies tegen. De grote
Balkenende speelt voor Sinterklaas show is betekent voor
de meeste mensen niet meer dan een zoethoudertje.
Onder het motto een kinderhand is gauw gevuld, worden
de kleintjes klein gehouden. Een fooi, wat kleingeld,
maximaal 0,7% meer zit er niet in als u modaal ( 29.218)
of minder verdient.  Met de stijgende energieprijzen
wordt geen rekening gehouden terwijl juist dat de
uitgedeelde strooigoed een zure nasmaak gaat geven.
Tenzij u twee keer modaal ( 58.436) of meer verdient,
want dan kunt u rekenen op 5% koopkrachtverbetering.
Het mag duidelijk zijn hoe de zitplaatsen op de coalitie
tandem verdeeld zijn. Op de pakjesdrager lift Laurens
Jan Brinkhorst mee, in het midden zit Jan Peter
Balkenende zich de longen uit het lijf te trappen te
trappen en aan het stuur zit Gerrit Zalm met z'n voeten
op de stang. Hij trapt niet mee, soms knijpt hij zelfs
stiekem in de handrem, maar hij bepaalt wel de koers.
Het is de wereld op z'n kop, als een omgekeerde Robin
Hood steelt de regering van de armen om uit te delen aan
de rijken.
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Wat zegt u?

Citaten van politci en aanverwante artikelen.

'Het moet ingewikkelder en minder leesbaar. Anders
denkt de lezer dat regeren eenvoudig is.' Minister Piet
Hein Donner van justitie over de Miljoenennota.
Klaarblijkelijk heeft hij niks geleerd van het grondwet
debacle.

'De huidige regelingen brengen veel administratieve
rompslomp met zich mee.' Minister Hans Hoogervorst
van VWS over het ziekenfonds. Hij laat gemakshalve
achterwege dat voor het uitkeren van de zorgtoeslag in
het nieuwe zorgstelsel 700 extra belastingambtenaren
aangetrokken zijn.

'Helaas speculaas.' Het is een oudje, maar we weten nu
waarom minister Johan Remkes van Binnenlandse zaken
zulke vreemde taal uitslaat, hij is namelijk commandeur
van het jenevergenootschap.

'Men roept steeds dat de AOW onbetaalbaar wordt door
de toenemende vergrijzing. Dat is onjuist. De AOW wordt
juist steeds betaalbaarder door de stijgende
belastingopbrengst van aanvullende pensioenen.' CDA
coryfee Bert de Vries haalt het vergrijzingsdoemscenario
van Balkenende onderuit met overtuigende cijfers van
het Centraal Plan Bureau.

'We laten niemand in de kou staan.' Toch wil Laurens Jan
Brinkhorst van Economische zaken niks doen aan de
stijgende gasrekening.

De Vinger

De Vinger gaat deze keer naar dominee Orlando
Bottenbley, onze eigen Drachtster fundamentalist. Hij is
hoogst verontwaardigd door het feit dat Drachten een
erotiekwinkel gekregen heeft. 'Het brengt schade toe aan
kinderen, jongeren en volwassenen. Dat schokt me.'
Wakker worden, meneer Bottenbley, we leven in een
seculiere maatschappij en het Victoriaanse tijdperk ligt
mijlen ver achter ons. Als u de verloedering niet meer aan
kunt  zien,  dan  kunt  u  altijd  nog  naar  Urk  of  Staphorst
verhuizen.

Wilt  u  iemand  nomineren  voor  De  Vinger?  Mail  dan  de  redactie  op
smallingerland@sp.nl o.v.v.v. De Vinger.

It Tûmke

Barend  Potjer  wil  het  gebruik  van  de  Engelse  taal  maar
niet afleren, als voorzitter van de H&I staat hij aan de
wieg van de Crazy Saturday. Tussen alle schreeuwerige
'crazy' aanbiedingen, viel één advertentie op. Geheel
tegen de stroom in, sprak Primera van 'dolle zaterdag'.
Zulk tegendraads gedrag krijgt onze waardering en dus  it
tûmke.

Wilt  u  iemand  nomineren  voor  It  Tûmke?  Mail  dan  de  redactie  op
smallingerland@sp.nl o.v.v.v. It Tûmke.
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