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SP stemmers bedankt!
Door Ad van der Kolk 

De  SP  heeft  zich  verdubbeld  in  de  Provinciale  Staten  van 
Fryslân.  Ook  hier  heeft  de  kiezer  dat  het  anders  moet, 
menselijker en socialer. U heeft daarbij aangegeven dat de SP 
dit volgens u beste vertegenwoordigd. Ook heeft u duidelijk 
laten merken dat u een sterkere SP in de Eerste Kamer wilt 
en  daar  bent  u  in  geslaagd.  In  de  Eerste  Kamer  is  de  SP 
fractie drie keer zo groot geworden. 

Namens de SP Statenfractie van Fryslân en de gehele SP wil 
ik  u  langs  deze  weg  hartelijk  bedanken  voor  de  door  u 
uitgesproken steun en vertrouwen in onze partij. Dank zij uw 
stem heeft u de SP voorgoed op de politieke kaart gezet, ook 
in Fryslân. Met deze duidelijke steun in de rug zullen we de 
komende vier jaar ons duidelijke geluid kunnen laten horen. 
Met gedegen parlementair werk en actief zoals u dat van ons 
gewend bent, ook als er geen verkiezingen zijn. Langs deze 
weg wil ik ook graag de vele vrijwilligers bedanken die zich 
het vuur uit de sloffen hebben gelopen om onze partij onder 
de  aandacht  van  de  mensen  te  brengen  bij  elke  denkbare 
gelegenheid. Rood, onze jongerenafdeling, verdient dezelfde 
pluim.  Petje  af  voor  uw  onvermoeibare  en  optimistische 
inzet.

In de Staten…
Door Jos v.d. Horst.

Frans  Baron  ,de  man  die  de  Socialistische  Partij  in 
Smallingerland heeft opgericht vertrekt uit de gemeenteraad 
van Smallingerland. Na meer dan 9 jaar de kar getrokken te 
hebben voor de plaatselijke afdeling is hij nu gekozen in de 
Provinciale Staten . In die 9 jaar was hij het gezicht van de SP 
in Smallingerland . Iedereen kent hem ook. Dat bleek maar 
weer eens bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Er was 
geen  lijsttrekker  met  zoveel  voorkeursstemmen.  Ook  2260 
Friezen  stemden  op  hem  tijdens  de  statenverkiezingen, 
ongetwijfeld een hele hoop uit Drachten en omgeving. Een 
waar stemmenkanon dus. Maar dat wordt je niet zomaar dat 
is een werk van jaren steeds maar weer de straat op ,actie 
voeren ,in weer en wind folders bij de deuren langs brengen 
en  vooral  opvallen.  En  opvallen  doet  Frans  met  zijn 
onafscheidelijke  hoed.  Er  is  ook  niemand die  zo  goed zijn 
publiciteit  bewaakt  als  Frans  getuige  de  zorgvuldigheid 
waarop hij zijn quote’s kiest en vervolgens bij de dames en 
heren van de pers om feedback vraagt. Kortom de politiek in 
Smallingerland gaat een markant politicus verliezen. Troost 
hierbij is dat de provincie er weer een rijker wordt. 
Wie afscheid van Frans wil nemen als raadslid kan 
op dinsdag 3 april  terecht in de raadszaal  van het 
gemeentehuis  in  Drachten  ,aanvang  19.30.  Frans 
wordt  opgevolgd  door  Michiel  Schrier  en  tevens 
wordt Sikke Huitema als commissielid beëdigd die 
avond.
Bedankt voor de wijze lessen en veel succes  Frans!
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Lokaal actief!
Door Jos van der Horst

Het  gaat  hartstikke  goed  met  de  SP.  We  winnen  de  ene 
verkiezing  na  de  andere.  Wat  is  de  oorzaak  van  dit 
onwaarschijnlijke succes? De een zegt het is het charisma van 
de leider, weer een ander zal het hebben over al die kritische 
vragen die er in de kamer gesteld worden. 

Het succes is naar mijn mening te danken aan het feit dat de 
SP de enige partij in Nederland is die het volk nog weet te 
bereiken. Kortom wij praten met de mensen en weten wat er 
leeft. 

Er wordt in onze afdeling best wel actie gevoerd maar doen 
we wel genoeg? Gaan wij de wijken nog wel in en vragen wij 
de  mensen  nog  wel  wat  ze  bezighoudt  en  waar  ze  onder 
lijden? Weten mensen wel waar ze recht op hebben en maken 
ze voldoende gebruik van de voorzieningen die er zijn? 

Juist  nu  na  al  het  verkiezingsgeweld  moeten  we  naar  de 
mensen toe. De SP moet dicht bij de mensen blijven staan. 
Alle andere partijen zijn allang het contact met de mensen 
verloren.  Zij  zijn  verworden  tot  kiesverenigingen  waarbij 
verkiezingsbeloften ingeruild worden voor een zetel in een te 
vormen kabinet of college. Zo willen wij niet worden!

De Socialistische Partij moet het verschil blijven maken, juist 
nu! Daarom heeft de SP veel actieve leden nodig, mensen die 
folders rond willen brengen. Mensen die op straat pamfletten 
willen uitdelen. Daarentegen moeten er ook mensen zijn die 
in de gemeenteraad ,staten en kamer de SP standpunten naar 
voren kunnen brengen. De SP maakt geen onderscheid in het 
parlementaire en het straatwerk. Beide gebeurt op vrijwillige 
en gelijkwaardige basis. 

Juist nu zijn wij op zoek naar actieve leden. Ik zou zo zeggen: 
verzilver je lidmaatschap en wordt lokaal actief!

SP Forever!
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Tolerant Smallingerland?
Door Petra Kramer

In de vorige Podium berichtten wij u al over het feit dat er in 
het nieuwe regeerakkoord een passage was opgenomen ter 
bescherming van de weigerambtenaren. Enkel in Nederland 
kan  het  voorkomen  dat  mensen  die  zich  beroepen  op 
gewetensbezwaren  en  op  de  wet  gelijke  behandeling  voor 
zichzelf het recht afdwingen om anderen te discrimineren.

Dat druist lijnrecht in tegen alles waar de SP in gelooft. Bij 
iedere beslissing die we nemen, vragen we onszelf af of het de 
menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en 
de  solidariteit  tussen  mensen  te  goede  komt.  Zo  ja,  dan 
stemmen we voor, zo nee, dan zijn we tegen.

Het zal u dus niet verbazen dat we ons in deze genoodzaakt 
voelden om zover te  gaan om tegenmaatregelen te  nemen. 
Discriminatie  in  welke  vorm  dan  ook  dient  ten  stelligste 
bestreden te worden. Samen met de PvdA en de VVD hebben 
we tijdens de raadsvergadering van 6 maart jongstleden een 
motie  ingediend  die  het  alle  ambtenaren  van  de 
Smallingerlandse burgerlijke stand expliciet verplicht om alle 
rechtsgeldige huwelijken te sluiten. Of het dan homoparen, of 
heteroparen betreft doet er niet toe. Op mijn weblog heb ik 
het vrij simpel uitgelegd, als je geen vlees wilt verkopen, dan 
moet je niet bij een slager solliciteren.

De motie is aangenomen. Smallingerland zal dus nu en in de 
toekomst geen mensen kunnen discrimineren op basis  van 
hun  geaardheid.  Maar  daarmee  kunnen  we  helaas  niet 
concluderen dat Smallingerland ook daadwerkelijk  tolerant 
is.  De motie haalde het met een nipte meerderheid van 16 
tegen 14 stemmen.

En daarmee is het nog niet gezegd. De Christen Unie diende 
een tegenmotie in in een verwoede poging discriminatie te 
legaliseren.  Die  motie  kon  rekenen  op  13  stemmen  voor. 
Waaronder die van Smallingerlands Belang. Dat terwijl Fred 
de Groot had beloofd beide moties naast zich neer te zullen 
leggen. Zijn woord hield nog geen vijf minuten stand. Mooie 
politicus ben je dan.

Ook het CDA, dat de wens uitsprak dat ze had gehoopt dat 
Smallingerland  van  deze  discussie  verschoond  zou  blijven, 
stemde voor de CU motie. Mijn conclusie is dus dat er een 
grote  minderheid  van  de  Raad  op  het  randje  van 
fundamentalisme  balanceert.   De  bijbeltekst  waarop 
gewetensbezwaarden zich beroepen, liegt er immer niet om.

Leviticus 20: 13 "Wanneer ook een man bij een manspersoon 
zal  gelegen  hebben,  met  vrouwelijke  bijligging,  zij  hebben 
beiden  een  gruwel  gedaan;  zij  zullen  zekerlijk  gedood 
worden; hun bloed is op hen!"

Goddank mochten we rekenen op de steun van de Partij van 
de Arbeid, Groen Links en de VVD en zal onze gemeente tot 
in  lengte  van  dagen  verschoond  blijven  van  dergelijk 
middeleeuws gedachtengoed.

Beperkt houdbaar
Door Petra Kramer

Donderdag 15 maart was ik aanwezig bij een lezing van prof. 
dr. J.Th.J. van den Berg. De heer Van den Berg is hoogleraar 
parlementaire  geschiedenis  en  onder  andere  ook  oud-
hoofddirecteur  van  de  VNG  (Vereniging  Nederlandse 
Gemeenten) en daarnaast ook oud-senator voor de PVDA.

De  titel  van  zijn  spreekbeurt  was:  “Kabinet  met  beperkte 
houdbaarheid”,  over  de  verkiezingen,  kabinetsformatie  en 
het verwachte regeringsbeleid.

De  spreekbeurt  loog  er  niet  om.  De  heer  Van  den  Berg 
maakte zijn partij de nodige complimentjes met de enorme 
terugval van 60 zetels in de peilingen naar 33 in de Tweede 
Kamer. Daar is toch het nodige werk voor verricht.

Daarnaast wist hij de vinger precies op de zere plek te leggen. 
De christendemocratie, het CDA, gaat als het een beetje kan, 
liever met de VVD in zee, dan met de sociaal democratie, de 
PvdA. Dat de PvdA nu in de regering zit, is volgens hem mede 
te danken aan een sterke SP. Men moest wel, anders had het 
CDA te maken met een veel te sterke linkse oppositie.

Ook  werd  het  buitenspel  zetten  van  de  SP  door  het  CDA 
Wouter  Bos  nog  eens  flink  aangewreven.  Hij  heeft  niet 
genoeg duidelijk  gemaakt  waarom het  zogenaamd centrum 
linkse kabinet niet gewoon echt links is. Bij ieder plan dat de 
komende periode wordt doorgevoerd, kunnen wij zeggen, tsja 
Wouter,  als  je  met  ons  had gewild,  dan had het  toch echt 
beter gekund. Dan hadden we paal en perk gesteld aan de 
hypotheekrente aftrek en dan hadden we de de Irak doofpot 
tot op de bodem uitgezocht. Bovendien hadden we dan echt 
werk kunnen gaan maken van de zorg.

Op  de  vraag  of  Balkenende  IV  nou  eindelijk  het  eerste 
kabinet Balkenende wordt dat daadwerkelijk de hele vier jaar 
vol  gaat  maken,  volgde  een  weifelend  nee.  Een 
houdbaarheidsdatum durfde De heer Van den Berg niet  te 
geven,  maar  hij  wist  wel  te  zeggen  dat  de  eindstreep 
hoogstwaarschijnlijk niet gehaald gaat worden.

Dat  is  jammer voor  hem,  voor  de PvdA en voor  het  CDA. 
Want het verwijt dat de christen-democratie gemaakt werd, 
liever over rechts spelen,  kun je ook de sociaal-democratie 
maken. De PvdA doet het ook liever met het CDA dan met de 
SP. Wouter kijkt ook eerst naar rechts, en dan pas naar links.

De kans is  groot dat de PvdA na de volgende verkiezingen 
mag  hopen  dat  wij  naar  hen  kijken,  en  niet  eerst  naar 
GroenLinks en de Partij voor de Dieren, want in de peilingen 
hebben we ze alvast ingehaald!

Kopij?

Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  13 april 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.


