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Stem strategisch, stem SP
Door Petra Kramer

Als u op 22 november Wouter Bos stemt, kan dat betekenen 
dat  u  Balkenende  er  gratis  bij  krijgt.  Of  erger  nog,  Mark 
Rutte.  Want hoewel Rutte heeft aangegeven met geen enkele 
andere  partij  te  willen  regeren  dan  het  CDA,  is  Bos  niet 
bereid om de deur naar de VVD dicht te gooien.  Balkenende 
light  of  Paars  III.  Beide  mogelijkheden  zullen  meer  van 
hetzelfde  betekenen  en  eigenlijk  zou  Wouter  zich  kapot 
moeten schamen omdat hij  eerst naar rechts kijkt alvorens 
naar  links  te  kijken.  Het  is  de  afgelopen kille  neo-liberale 
jaren  immers  prima  samen  oppositie  voeren  geweest  ter 
linkerzijde en de programmatische verschillen tussen de SP 
en de PvdA zijn vele malen kleiner dan tussen de PvdA en 
rechterflank van de Tweede Kamer. Dat de CDA-leden ineens 
een paar standpunten geleend hebben van de SP doet daar 
niks aan af. Wat in de media met de mond beleden wordt, 
gratis  schoolboeken en afschaffing van de no claim, wordt 
door  Verhagen  in  het  stemgedrag  vooralsnog  vermeden. 
Bovendien is de reden van het CDA om de no claim in 2008 
af te willen schaffen tekenend te noemen. De no claim levert 
domweg  te  weinig  op  en  het  is  dus  eigenlijk  niet  asociaal 
genoeg  dat  chronisch  zieken  moeten  bloeden  voor  een 
extraatje  voor  de  mensen  die  geen  medicijnen  of 
specialistische  zorg  nodig  hebben.  Met  de  invoer  van  een 
verplicht eigen risico of  een eigen bijdrage zou je nog veel 
meer mensen kunnen pakken. Wouter Bos is bereid om over 
dergelijke plannen mee te denken.

De SP niet.  Een stem op de SP betekent gewoon een stem 
voor afschaffing van de no claim en voor de invoering van een 
eerlijke  inkomensafhankelijke  zorgverzekeringspremie.  Op 
22 november kunt u met één stem de SP groot maken, de 
PvdA links houden, de VVD naar huis sturen en Balkenende 
IV onmogelijk maken.  Dan kunnen we serieus gaan werken 
aan een beter Nederland.

Voor hetzelfde geld krijgt u dan een generaal pardon, 1.500 
extra agenten op straat,  meer steun voor mantelzorgers en 
vrijwilligers,   kleinere  klassen  en  meer  leraren,  minder 
managers  in  de  zorg  en  meer  handen  aan  het  bed,  een 
verhoging  van  het  sociaal  minimum  met  10%,  minder 
marktwerking en tegelijkertijd helpt u ook nog mee aan het 
terugdraaien van de 30% loonsverhoging voor ministers.  

Met een stem op de SP maakt u van Nederland weer een land 
waar het prettig toeven is, waar de groten opkomen voor de 
kleinen en waar men wars is van de ikke, ikke, ikke en de rest 
kan stikken mentaliteit.

Wilt u ons helpen tijdens de verkiezingscampagne? Bel dan 
met Roel Akkerman (0512-532347) of  stuur een mail naar 
smallingerland@sp.nl.
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Friese solidariteit of eigen burger eerst?
Door Jos van der Horst

Op de voorpagina van het gemeenteblaadje de Breeduit stond 
enkele weken geleden met vette letters te lezen dat u er €30 
op  vooruit  zou  gaan  wanneer  Smallingerland  de 
afvalverwerker   Omrin  zou  dumpen.  Nadat  dit  nieuws 
breeduit  in  de  media  werd  aangekondigd,  konden  wij  er 
eigenlijk niet meer tegen zijn zou je zeggen. Toch waren we 
dat in meerderheid (2 tegen, 1 voor) wel. 

Uiteraard zijn wij voor lastenverlichting, met name voor de 
minima. De voorstellen die de SP dit voorjaar heeft ingediend 
zouden  voor  iedereen  met  een  inkomen tot  140%  van  het 
wettelijk  minimumloon  50  euro  extra  per  maand  hebben 
opgeleverd.  Deze plannen werden door de coalitie van tafel 
geveegd.

Diezelfde coalitie pronkt nu met een lastenverlichting van wel 
2 euro 50 per maand. Merken de minima  daar iets van? Nee! 
Zij krijgen vrijstelling van de gemeentelijke lasten, en dus ook 
van de afvalstoffenheffing.

De gemeente stapt uit de Omrin vanwege de transportkosten. 
Het transport was voor de waddeneilanden net zo duur als 
voor ons. Wij betaalden dus mee aan het transport van die 
eilanden. De gemeente vond dat oneerlijk. Nu Smallingerland 
de deelnemer in de Huisvuilcentrale (HVC) met de hoogste 
transportkosten het waddeneiland van de HVC wordt, denkt 
men daar kennelijk anders over.

De  gevolgen  op  lange  termijn  zijn  onduidelijk.  De  andere 
HVC-gemeenten zouden kunnen besluiten dat het oneerlijk is 
dat  zij  meebetalen  aan  de  hoge  transportkosten  van 
Smallingerland. In het contract staat dat  de aandeelhouders 
de prijs van het transport  te allen tijde  kunnen opschroeven.

Het  college  beweert  dat  de  overstap  ook  goed  is  voor  het 
milieu  omdat  de  vuilverbrander  in  Alkmaar   ook  energie 
opwekt. Het gevaar is echter dat de bouw van een minstens 
zo schone vuilverbrander bij Harlingen nu niet doorgaat nu 
Smallingerland uit Omrin stapt. Op ons tegenvoorstel werd 
niet eens gereageerd! Wij wilden dat de gemeente weer met 
Omrin  ging  praten  om  een  korting  voor  heel  Fryslân  te 
bedingen en  zodoende de solidariteit te garanderen.

Het  voorstel  is  dinsdag  3  oktober  door  de  raad  van 
Smallingerland aangenomen.  De toekomst zal  leren wat de 
juiste  beslissing  is:  voor  solidariteit  in  Fryslân of  voordeel 
voor  de  burger  van  Smallingerland.  Vraag  is  wel  wie 
profiteren hier dan het meeste van en wie vissen er naast het 
net? 



Stemcomputers maken eerlijke 
verkiezingen  onmogelijk
Door Ramon Vos

De actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet heeft de 
stemcomputers van Nedap onderzocht. Volgens hen zijn de 
stemmachines,  die  al  jarenlang  worden  gebruikt,  niet 
beveiligd  en  daardoor  fraudegevoelig.  Er  valt  niet  te 
controleren  of  de  verkiezingen  eerlijk  zijn  verlopen.  De 
actiegroep  vindt  dat  kiezers  bij  de  Tweede 
Kamerverkiezingen van 22 november in het hele land weer 
met potlood en stembiljet moeten stemmen. 

Ook de Ierse commissie voor elektronisch stemmen kwam tot 
een zelfde conclusie.  De Ierse politici  traden gelijk kordaat 
op: ‘als dat apparaat niet deugt.....weg ermee!’. Een soort van 
nuchter  redeneren  die  in  Nederland  al  jaren  zoek  is.  In 
Ierland liggen de stemmachines  op de afvalhoop en wordt 
weer gewoon met papier en potlood gestemd.

Helaas is het in Nederland weer pappen en nat houden. De 
SP in de Tweede Kamer drong donderdag 5 oktober aan op 
een spoeddebat over de stemmachines. Maar de fractie kreeg 
daarvoor  onvoldoende  steun.  Europarlementariër  Edith 
Mastenbroek  wil  van  Brussel  weten  of  stemmachines  wel 
veilig zijn. „Je zou toch verwachten dat men binnen Europa 
ervaringen  uitwisselt”,  aldus  Mastenbroek.  Nederland  legt 
het Ierse handelen volledig naast zich neer.

Voor mensen die de afgelopen tijd het nieuws hebben gemist, 
hieronder een opsomming wat mis is met de stemmachines:

● De chips en de software zijn hopeloos verouderd en 
kunnen vergeleken worden met een commodore 64, 
een  spelcomputer  van  1983.  De  software  kan 
eenvoudig  aangepast  worden  zodat  stemcomputers 
een vooraf bepaalde telling bijhouden.

● De sloten op de computers zijn zeer eenvoudig. Met 
standaardsleuteltjes die gewoon te bestellen zijn kan 
de  computer  open  gemaakt  worden  waarna  de 
software/chips  en  een  eventuele  telling  gewijzigd 
kunnen worden.

● Tijdens het stemmen geven de computers dusdanige 
straling af, dat met een eenvoudig zakcomputertje te 
bepalen is wie op welke partij stemt. Hiermee wordt 
het kiesgeheim niet gewaarborgd.

● Een eventuele hertelling van de stemmen is met deze 
machines onmogelijk.

● De  stembureaucommissies,  die  moeten  toezien  op 
een  eerlijke  verkiezing,  hebben  geen  instrumenten 
om  te  controleren  wat  met  de  stemmen  van  hun 
district gebeurt nadat ze zijn ingevoerd.

● De machines bevinden zich in ruimten zonder alarm 
of bewaking, waardoor ze fraudegevoelig zijn.

     

De kans dat heel Nederland binnenkort op 22 november met 
potlood gaat stemmen is erg klein. Maar als u nu het gevoel 
heeft dat uw stem bij een elektronische stemcomputer niet in 
goede handen is kunt u een kiezerspas aanvragen voor een 
gemeente in uw buurt waar wel met potlood gestemd wordt. 
Bij de gemeente Grootegast kunt u via internet een kiezerspas 
aanvragen  (http://www.grootegast.nl/  formulieren  en  dan 
verzoek stembureau naar keuze).   Ook in Ooststellingwerf 
wordt nog met het potlood gestemd. 

Ludieke  protest  acties  kunt  u  vinden  op  de  site  van 
www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl daar  staat  ook 
uitgelegd  hoe  u  protest  kunt  maken  tegen  de  wijze  van 
stemmen.

Dat  het  stemmen  veiliger  moet  lijkt  ons  duidelijk.  Lekker 
slapen doen we niet meer, het is  een nachtmerrie voor ons 
dat wanneer wij 22 november onze stem uitbrengen op de SP, 
er  een  stem  bijgeteld  kan  worden  op  een  andere  partij. 
Alhoewel…..als er nog handige programmeurs zijn binnen de 
SP gelederen: de software van de Nedap kiesmachines staat 
op internet. Sleuteltjes zijn bij ondergetekende te bestellen...

Als ik Balkenende was...
Door Petra Kramer

Dan zou ik de bijbel nog maar eens lezen. Kort samengevat is 
dat de boodschap die lijstduwer Huub Oosterhuis uitdroeg 
tijdens het 14e SP congres dat op 7 oktober gehouden werd in 
Amsterdam.  Ook Jan Marijnissen haalde  hard  uit  naar  de 
roofridders  die  ons  land  de  afgelopen  jaren  geteisterd 
hebben. 

Tijdens een lange met muziek omlijste dag moest er door de 
circa  700  afgevaardigden  hard  gewerkt  worden.  Op  het 
verkiezingsprogramma waren ruim 400 wijzigingsvoorstellen 
ingediend en daar moest één voor één over gestemd worden. 
Van de 10 amendementen die onze afdeling heeft ingediend, 
zijn  er  2 aangenomen.  Met  onze inbreng wordt  het  betere 
Nederland dat de SP voorstaat nog net een tikkeltje beter.

De aangenomen amendementen betroffen een verbod voor 
mensen  die  geen  huurder  zijn  om  lid  te  worden  van  een 
woningbouwcorporatie en de stimulatie van de aanschaf van 
schone  auto's.  In  het  concept  programma  stond  dat 
corporaties weer verenigingen van bewoners moeten worden. 
Dat  is  nu  gewijzigd  in  huurders.  Aan  de  zin  “door  het 
stimuleren  van  de  productie  van  schonere  auto’s  en  de 
ontwikkeling  van  biologische  brandstoffen  kan  de  uitstoot 
van schadelijke stoffen in het verkeer worden beperkt” is na 
productie “en aanschaf” toegevoegd. 
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