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Op naar een beter Nederland
Door Petra Kramer

Het kan u haast onmogelijk ontgaan zijn, de ladies' night in 
de  Tweede  kamer.  Rita  blunderde  in  de  kwestie  Ayaan, 
Femke gooide een balletje  op en Lousewies  kopte  hem in. 
Balkenende II struikelde over de meest omstreden minister 
en  er  werden,  na  tussenkomst  van  Lubbers,  nieuwe 
verkiezingen uitgeschreven. Tot die tijd mag Balkenende III 
op de winkel passen. Of dat ook gaat lukken is nog maar de 
vraag nu het rapport  over de  Schipholbrand op straat  ligt, 
maar hoe dan ook op 22 november krijgen we de kans om te 
kiezen voor een beter Nederland.

De SP doet  het  onverminderd goed in de peilingen en wil 
graag deel uitmaken van het volgend kabinet zo blijkt uit het 
programma “Een beter  Nederland voor hetzelfde  geld”.  De 
scherpe randjes zijn er wat van af. Er is geen noodplan meer 
voor herinvoering van de gulden en de standpunten over het 
koningshuis en de NAVO zijn bijgesteld.

Dat valt bij de harde kern van de achterban niet altijd in even 
goede  aarde  zo  bleek  tijdens  de  ledenvergadering  van 
woensdag 6 september. 27 Leden dienden tijdens een lange 
vergadering  in  de  bredeschool  de  Drait  een  twintigtal 
voorstellen  tot  verbetering  in.  Die  varieerden  van  kleine 
tekstuele aanpassingen tot ingrijpende wijzingen. Het nieuwe 
NAVO standpunt werd door  de vergadering verworpen,  de 
“of werken, of leren plicht” voor jongeren tot 23 jaar werd 
enigszins genuanceerd door die verplichting alleen te laten 
gelden voor jongeren die daartoe redelijkerwijs in staat zijn 
en  er  werden  een  aantal  nieuwe  voorstellen  aangenomen, 
zoals het tegengaan van lichtvervuiling.

Of  alle  wijzigingen  uiteindelijk  ook  doorgevoerd  zullen 
worden in het verkiezingsprogramma is nog maar de vraag. 
Eerst moeten ze het  het congres op 7 oktober in Amsterdam 
nog overleven. Afgevaardigden van de SP uit  het hele land 
zullen dan een dag druk bezig zijn met stemmen over alle uit 
het hele land ingediende voorstellen tot wijziging. Uiteraard 
houden we u op de hoogte.
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Help mee aan de verkiezingscampagne !

Het kabinet Balkenende is eindelijk op de snuit gegaan. Het 
wordt hoog tijd voor een ander (socialer) beleid. De SP doet 
het erg goed in de peilingen en het lijkt er dan ook op dat wij 
bij de verkiezingen van 22  november een gigantisch klapper 
gaan maken. Daarom moeten we in de verkiezingscampagne 
keihard ons best doen om de SP luid en duidelijk op de kaart 
te zetten.

Daarvoor hebben we de hulp nodig van zoveel mogelijk leden 
in Boarnsterhim, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Oost- 
en Weststellingwerf. Wilt u meehelpen met  het uitdelen van 
folders, plakken van posters of andere campagne-activiteiten, 
neem  dan  contact  op  met  Roel  Akkerman (telefoon  0512-
532347) of  stuur een mail naar smallingerland@sp.nl.



Gelijk werk? Gelijk loon!
Door A. P. van Dijk, FNV Bondgenoten Noord

Oost Europese werknemers moeten binnen kunnen komen in 
Nederland.  Zo  vindt  het  kabinet.  In  Duitsland,  België  en 
Frankrijk,  blijven  echter  beperkingen  gelden  voor  Oost 
Europese werknemers.  Volgens het  kabinet  maakt  dat  niet 
uit. Kijk maar naar Engeland. Daar zijn de grenzen ook open 
en er is niets aan de hand. Helaas voor het kabinet, blijkt er 
nu van alles aan de hand. Er zijn in Engeland 23 x zoveel 
Oost Europese werknemers gekomen dan berekend. Zelfs de 
conservatieve partij in Engeland luidt de noodklok. Voor het 
Nederlandse  kabinet  geen  reden  om bij  te  stellen.  Nee  de 
grenzen  moeten  open.  Uitbuiting  wordt  voldoende 
tegengegaan volgens het kabinet. Onze arbeidsinspectie ziet 
er  immers  op  toe  dat  het  wettelijk  minimumloon  wordt 
betaald. Niet verteld wordt dat de arbeidsinspectie maar een 
beperkte  controle  capaciteit  heeft.  Wat  ook  niet  gezegd 
wordt,  is  dat het toepassen van CAO-en niet  gecontroleerd 
wordt  door  de  overheid.  Uitbuiting  op  loon, 
pensioenopbouw, werktijden en huisvesting is al aan de orde 
van de dag. Uitbuiting zal toenemen. Helaas laat het kabinet, 
tot  nu toe,  na wetten uit  te  vaardigen die gelijk  loon voor 
gelijk werk waarborgen. 

Sudoku

De regels van Sudoku zijn erg simpel. Vul de cijfers 1 t/m 9 in 
in de lege plekken. Iedere rij  moet ieder cijfer 1x bevatten, 
iedere kolom ook, net zoals ieder vierkant van 3 bij 3 hokjes. 
Succes!

Afschaffen fatsoensregels bij ontslag 
leidt tot willekeur.
Door A. P. van Dijk, FNV Bondgenoten Noord

De huidige regering wil dat het ontslagrecht verslechtert voor 
werknemers. Het is goed voor de economie volgens regering. 
Een niet onderbouwde stelling. Het tegendeel wordt beweerd 
door  het  economisch  instituut  OESO.  Deze  stelt  dat 
versoepeling van het ontslagrecht niet tot meer banen leidt. 
De Nederlandse arbeidsmarkt is zeer flexibel. In Nederland 
struikel  je  over  uitzendbureaus.  Er  kunnen  tijdelijke 
dienstverbanden  aan  gegaan  worden.  Zogenaamde  vaste 
dienstverbanden  kunnen  beëindigd  worden  als  werknemer 
en werkgever daarmee instemmen, of toestemming van het 
CWI is verkregen of van de kantonrechter. De tijd die nodig is 
voor deze toestemming is een paar jaar geleden sterk verkort. 
De  werknemer  “betaalt”  voor  de  procedure  bij  CWI  of 
kantonrechter  met  een  maand  opzegtermijn.  De 
fatsoensregels  bij  ontslag  waarborgen dat  werknemers niet 
als  oud  vuil  behandeld  worden  zoals  bij  “doorstarten”  bij 
faillissementen. Werknemers die zich het snot voor de ogen 
gewerkt hebben, maar niet passen in de ogen van de nieuwe 
werkgever, worden afgedankt. 

De  ontslagvergoedingen  voor  gewone  werknemers  liggen 
onder het Europees gemiddelde.
Dat  managers  zich  aanstootgevende  ontslagregelingen  toe 
eigenen  mag  niet  gebruikt  worden  om  de  gewone 
werknemers weer te laten bloeden. 

In  het  verkiezingsprogramma  zegt  het  CDA niets  over  het 
ontslagrecht (het kabinet wil het ontslagrecht verslechteren). 
De VVD wil duidelijke criteria en normeringen. Zij bedoelen 
verslechteren van het ontslagrecht. De duidelijke criteria zijn 
er  immers  al  net  als  de  normen  (kantonrechterformule). 
PvdA, SP en Christen Unie willen het ontslagrecht handhaven 
omdat wijziging niet tot verbetering leidt maar tot willekeur. 
Groen  Links  is  nog  steeds  de  weg  kwijt.  Die  pleit  voor 
verkorting  van  procedures.  Procedures  die  al  in  1999  zijn 
verkort.

De  werkgeversorganisaties  die  voor  versoepeling  van 
ontslagrecht pleiten, voeren steevast de zieke werknemer aan 
als  reden  waarom  niet  snel  mensen  in  dienst  genomen 
worden.  Met  andere  woorden,  als  de  fatsoensregels  bij 
ontslag worden afgeschaft kunnen wij mensen met een vlekje 
er uit zetten. Als de werkgevers problemen hebben met het 
betalen  van  zieke  werknemers  volgens  de  huidige  wetten, 
kunnen  zij  beter  pleiten  voor  het  herinvoeren  van  de 
ziektewet  met  doorsnee  premies  en  met  handhaving  van 
toezicht volgens de wet poortwachter. De wet poortwachter 
regelt dat als een werkgever of werknemer niet zijn best doet 
bij de werkhervatting, er sancties worden toegepast.

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel  even  rekening  met  de  deadline.  Kopij  moet  voor   7 
oktober aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.


