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Onderschatting en minachting
Door Petra Kramer

Het kabinet lijdt aan overmoed. Een duidelijk symptoom
van deze ziekte is de manier waarop de kiezers bejegent
worden, met onderschatting en minachting. Jan Peter
weet het beter, Nederland snapt de noodzaak van het
snijden in de sociale zekerheid niet. Dat veroorzaakt veel
onbehagen en daardoor kan de regering rekenen op het
wantrouwen van 80% van de bevolking.

De VVD vindt dat niet erg, hoe lager het vertrouwen in de
overheid, des te makkelijker dat de stelling te verdedigen
valt dat de markt alles beter kan en dat er daarom zoveel
mogelijk geprivatiseerd en geliberaliseerd moet worden.
Daarom doet de VVD er graag een schepje bovenop.
Minachting in de persoon van Hans Hoogervorst die
moet kotsen van de zorgen die de ruim 10 miljoen
ziekenfondsverzekerden zich maken. Onderschatting in
de persoon van Hans van Baalen die precies weet
waarom de Europese Grondwet is afgewezen. Europa en
de euro zijn te duur, Europa bemoeit zich met te veel
zaken en Turkije mag er niet bij. De kloof die bij het
referendum pijnlijk aan het licht kwam, bestaat dus niet.
Een brede maatschappelijke discussie (BMD) is
overbodig, aldus de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie.

Dat is een kwalijke zaak. Het volk en haar
vertegenwoordiging verschillen van mening over een
'best belangrijk' onderwerp en dat moet uitgepraat
worden. Veel kiezers hebben heus wel doorzien dat de
Grondwet een routekaart naar een neo liberale
superstaat is en hebben daarom tegengestemd.
Desondanks blijft het kabinet, met steun van de Kamer,
een koers varen die is uitgestippeld in de Europese
Grondwet. Zo verandert de kloof in een onoverbrugbaar
ravijn waar de regering rechtstreeks op aanstuurt.

De BMD die er, op initiatief van de SP,  zou komen moet
dus absoluut doorgang vinden. Helaas gooit uitgerekend
de  PvdA  de  kont  tegen  de  krib  door  te  stellen  dat  de
regering niet mee mag doen 'omdat zij belang hebben bij
een babbeldebat.' Daarmee ondermijnt Wouter Bos het
draagvlak terwijl hij geen enkel recht van spreken heeft
omdat ook de PvdA voor de Grondwet was. Bovendien
onderschat ook hij de Nee stemmers. Links Nederland is
uitstekend in staat om een fel debat te voeren en zal zich
daarbij zeker niet laten sturen door een overheid die nog
steeds denkt dat het alleen aan de uitleg ligt. Het nee
tegen de Grondwet was geen nee omdat we het niet
snappen. Het was een nee omdat we niet uitgeleverd
willen worden aan de grillen van de markt. Het zijn niet
de burgers die het niet begrijpen, het is de overheid.
Hoog tijd dus om dat uit te leggen.
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Eendracht maakt macht
Door Petra Kramer

Het begint er op te lijken dat de regering zelf de vruchten
aan het plukken is van de verdeel en heers politiek.
Binnen het kabinet en de coalitiepartijen rommelt het.
De mooiste voorbeelden daarvan zijn minister Bot, die de
invasie in Irak achteraf  niet verstandig vindt, D66 die
met steun van de oppositie de topinkomens gaat
aanpakken en minister Pechtold die de
hypotheekrenteaftrek ter discussie stelt. Verder maakt
VVD-aanvoerder Van Aartsen ruzie met kamerlid
Hofstra over de kilometerheffing. Oud CDA-voorzitter
De Vries veegt de vloer aan met het beleid van
Balkenende. Balkenende zit op zijn beurt openlijk te
zagen aan de stoelpoten van D66 minister Pechtold door
te verklaren dat hij niets in bestuurlijke vernieuwing ziet
en ruziën CDA en VVD over de invoering van rederenda
en de privatisering van Schiphol.

Van deze verdeeldheid moeten we gebruik maken door in
ieder scheurtje een flinke wig te drijven en zo het kabinet
verder aan het wankelen te brengen. De SP actie
Noodrem leent zich daar uitstekend voor. Net als de SP
zijn Groen Links en de PvdA tegen de nieuwe
Zorgverzekeringswet. Onderling zijn er wel kleine
meningsverschillen over hoe het wel zou moeten, maar
dat is van latere zorg. Nu moeten we onze krachten
bundelen om het nieuwe zorgstelsel te stoppen.
Helemaal omdat ook de vakbonden, het MKB, artsen en
patiënten tegen zijn.

Daarom hebben een aantal SP'ers Groen Links en PvdA
tijdens een discussie-avond opgeroepen om de actie
Noodrem te steunen. De aanwezige provinciale
statenleden hebben beloofd het mee te nemen naar hun
fractie. Hoewel dit geen concrete toezegging is, stemt het
toch hoopvol. De actie Noodrem kan een eerste stap op
weg zijn naar verdergaande samenwerking tussen de
linkse partijen en als dat lukt dan is het de eerste nagel
aan de doodskist van het kabinet Balkende II.

De Vinger

Bij de raadscommisie Samenleving en Zorg is een
subsidieaanvraag van de Stichting Respons
binnengekomen. Repons biedt noodhulp aan
vluchtelingen die op straat leven. In Smallingerland
besteden ze daar maandelijks 1.100 aan. Burgemeester
en wethouders hebben geadviseerd om de brief voor
kennisgeving aan te nemen. Een poging van de SP om de
brief op de agenda te krijgen werd alleen gesteund door
Groen Links. CDA, VVD, D66, PvdA, FNP, Christen Unie,
Gemeentebelangen en de fractie de Groot wilden de
aanvraag niet in behandeling nemen. Daarom krijgen ze
allemaal de Vinger.



Podium, bijlage bij de Tribune voor de afdeling Smallingerland                                 Jaargang 1, nummer 3, oktober 2005

Keer het Tij demonstratie
Door Jos van der Horst

Zaterdag 24 september was het dan eindelijk zo ver. Na
maanden van voorbereiding stond er een dubbeldeks bus
klaar op het Kyriat Ono-plein. Uitgerust en vol goede
moed stapte de SP-
afvaardiging in. Doel van de missie: Omsingeling van het
Binnenhof om duidelijk te maken hoe misselijk het
huidige kabinetsbeleid wel niet in elkaar steekt. Dus op
naar Den Haag.
In de bus bleek de delegatie van de SP-afdeling in
oprichting Oost Stellingwerf  even groot
te zijn als de onze (2 leden en een
familielid). Na enig zoekwerk bleek
boven in de bus nog een internationale
socialist te zitten(Femke dus).
Strijdliederen zingend toog het rode
gezelschap richting Leeuwarden alwaar
een bonte verzameling van allerlei
politieke gezindten(SP,IS,Grien
Links,Dwars,Vluchtelingencordon) de
groep kwam versterken. Vervolgens door
naar Bolsward. Daar kwam de harde
kern van de plaatselijke SP
binnen(blauwe jasjes,rode tomaatpetjes,wij waren
jaloers) Het werd pas echt gezellig toen de ploeg uit
Witmarsum op de bus stapte. De laatste was verreweg de
grootste groep en zo kon het zijn dat wij met een groep
van 57 actievoerende Friezen de afsluitdijk over reden.
Heftig discussierend aan de hand van onze speciale Keer
het Tij  Podium uitgave , waarin onze gastcolumnist
Joop Atsma probeerde ons te overtuigen waarom het
kabinet moet blijven, kwamen we aan in Den Haag.
Eenmaal uit de bus bleek dat er met de SP afdeling
Smallingerland niet te spotten viel want wij werden
direct gebombardeerd tot ordedienst. De meute uit de
bus in goede banen leidend togen we naar het plein. Bij
de brandweerwagen van de SP konden we nog net op tijd
de laatste grote vlag met rode tomaat bemachtigen. Daar
hebben we lekker mee staan zwaaien( hebben we SBS 6
nog mee gehaald).We keken natuurlijk uit naar het
optreden van Def Rhymz maar allereerst moest er enige
peptalk in de massa gepompt worden, niet dat wij dat
nog nodig hadden. Rene Danen (voorzitter Keer het Tij)
beet  het  spits  af  .  Maar  het  wachten  was  natuurlijk  op
ons aller Jan Marijnissen die het kabinet nog eens
fijntjes uit de doeken deed waarom het moet oprotten.
Ook gaf hij alvast de aanzet tot de actie
Noodrem(terugdraaien dat belachelijke nieuwe
zorgstelsel). Hij eindigde met de bekende woorden van
Glastra van Loon:

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Door deze woorden waren wij natuurlijk al super
gemotiveerd om tot actie over te gaan echter ook
Mohammed Rabbae (Platform genoeg is genoeg) en Niek
Stam (Rotterdamse havens,onder het motto: proud to be
a docker )  wisten ons en de gemoederen achter ons
hevig te beroeren. De laatste wees zijn vakbroeders van
het FNV op de geringe deelname van de vakcentrale aan
Keer het Tij .

Na nog wat pamfletten uitgedeeld te hebben(rode
kaarten en flyers voor de actie noodrem) en nadat Petra
eindelijk klaar was met haar interview voor radio
Mercurius, gingen we eindelijk de omsingeling in gang
zetten. De Korte en de Lange Vijverberg stonden allebei
hartstikke vol dus we moesten helemaal doorlopen naar
de oude ingang van het Binnenhof. Daar konden we
echter niet verder omdat de politie het hele Binnenhof
had afgezet. Net voor dat de sfeer een beetje grimmig
begon te worden(enkelen maakten voorzichtige
toespelingen op het politiecordon doorbreken )

besloten wij terug te lopen naar het
plein. Gelukkig bleef het bij een lichte
dreiging en verder bleef het luidruchtig
ontspannend. De vele muziekgroepjes
o.a. een steelband die gifvaten bespeelde
maakten ,in combinatie met de borden
en de spandoeken,
Dat wij een heerlijke solidariteit voelden
daar in het verre Den Haag. Onderweg
kwamen we nog een namaak Gerrit
Zalm tegen met op de ene arm een
baby-Balkenende en aan de andere een
spastische middelvinger. Ook de teksten

op de spandoeken en actieborden lieten niets te raden
over: Met z n allen tegen het kabinet  Wat ons het meest
aansprak was het Irakese jongetje met het bord waarop
te lezen was: Verdonk ,wanneer laat je mijn vader vrij?
Ik mis hem zo . Wij vonden het tekenend voor de manier
waarop er in dit land met mensen om gegaan wordt.
Moe en geen poten meer over keerden we terug naar de
bus. Petra en Farshad wisten uitstekend de weg in Den
Haag en zonder verder oponthoud keerden wij veilig in
Friesland terug.

It Tûmke

Deze maand gaat de duim omhoog voor de beleef
bibliotheek. Daar is namelijk een Hulp- en Informatie
Punt geopend dat antwoord geeft op vragen rondom de
zorg- en huurtoeslag.

Wat zegt u?

'Hij is de verpersoonlijking van het oude leiderschap: ik
weet het beter dan jullie en ik ga jullie overheersen. Punt
uit!' Prinses Irene haalt uit naar Bush.

'Alsof de regering niet naar de burgers zou luisteren!'
Staatssecretaris Atzo Nicolai luistert wel, alleen gaat alles
het ene oor in en het andere weer uit.

'In Nederland houden jullie er een vorm van apartheid
op na die in politiek correcte termen is vervat.' De Franse
islamoloog Gilles Kepel over het beleid van Verdonk.
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