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Op zaterdag 6 april was er een grote demonstratie op het Malieveld in 
Den Haag . Dit was de afsluiting van de landelijke thuiszorgacties die 
door de ABVAKABO FNV werden georganiseerd met ondersteuning van 
diverse organisaties waaronder de SP. Natuurlijk was ook een delegatie 
van de SP afdeling Smallingerland van de partij. Overigens niet dat onze 
afdeling opviel in de massale demonstratie, er waren maar liefst 10.000 
mensen aanwezig! 

Deze mensen zien de plannen van het kabinet voor de thuiszorg 
helemaal niet zitten: De dreigende bezuiniging van 1,1 miljard euro op 
het budget voor de thuiszorg kan betekenen dat misschien wel 100.000 
thuiszorgmedewerkers mogelijk hun baan verliezen. Daardoor zullen nog 

veel meer cliënten (lees de allerzwaksten in onze samenleving) straks 
zonder hun vertrouwde zorg zitten! En dit ondanks dat onderzoeken 
zijn uitgevoerd die aantonen dat deze bezuinigingen uiteindelijk geen 
cent opleveren voor de schatkist. Daarom eisten de demonstranten het 
kabinet op om de zorg in goede handen te houden en de bezuinigingen 
te schrappen!

De mensen verzamelden zich op het Malieveld waar een foto is gemaakt 
van het aantal mogelijke ontslagen. De aanwezigen vormden samen 
het getal 100.000. Vanaf het Malieveld vertrok de Mars voor Thuiszorg 
door de stad . In deze stoet waren vele spandoeken, sjaaltjes te zien en 
ook o.a. doodgravers met een doodskist welke de thuiszorg ten grave 
droegen. De Mars ging door het centrum van Den Haag en mede door 
een swingende drumband en het scanderen van leuzen trokken we veel 
bekijks. Op het Malieveld was er een podiumprogramma met sprekers, 
muziek en nog veel meer. Tevens werd er SP tomatensoep uitgedeeld 
en koffie en andere versnaperingen. Op het podium werden maar liefst 
137.000 (!) handtekeningen uitgereikt aan de staatssecretaris Van 
Rijn door Lilian Marijnissen van de AbvaKabo. Zij ontfutselde zelfs de 
toezegging van de staatssecretaris dat hij met de thuiszorgmedewerkers 
in gesprek wil over de resultaten van het onderzoeken. Daarna 
interviewde zij een aantal sprekers waaronder ook Emile Roemer die 
meteen van de gelegenheid gebruikt maakte om te vertellen dat deze 
bezuinigingen op de allerzwaksten mensonwaardig zijn en dat de SP dit 
echt niet gaat pikken. 

Het was een indrukwekkende dag en zeer bijzonder om een 
stoet demonstranten te zien van bijna een 1 km lang. Rond 
15:30 vertrokken we weer vanuit Den Haag naar het Hoge 
Noorden……Handen thuis Rutte!

HANDEN THUIS RUTTE!
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Door Ramon Vos



AGENDA
BUURTEN IN DE BUURT
We introduceren onze nieuwe afdelingskrant 
op 4 mei in het centrum van Drachten de week 
daaropvolgend zullen we de kranten in de 
wijken en dorpen gaan rondbrengen. 

Datum: 4 mei 
Tijdstip: 11:00 - 15:00 
Locatie: Carillon Centrum Drachten 

Is vier uur je te lang? Kom dan van 11:00 tot 
13:00 of van 13:00 tot 15:00! 

Opgave of meer informatie bij Jos van der 
Horst: (06)51510336 of jvdhorst@sp.nl.

KERNGROEP ACTIVITEITEN
Voor belangstellende leden is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de 
volgende cursussen:

HEEL DE MENS - KERNGROEP

Datum: 18 april, 25 april en 16 mei
Tijdstip: aanvang om 19:30
Locatie: Gemeentehuis Drachten

Per bijeenkomst zal een stuk ideologie van de 
partij worden besproken en betrekken we dit op 
lokale onderwerpen.

Opgave of meer informatie 
via smallingerland@sp.nl

EEN DEMOCRATISCHE 
ECONOMIE?
Op donderdag 4 april was er een bijeenkomst van de 
SP afdeling Smallingerland ter voorbereiding op de 
regioconferentie van 13 april in Assen. Binnen de SP is een 
belangrijke discussie gaande over de centrale vraag: wat is 
het alternatief van links voor het agressieve neoliberalisme 
(‘wie betaalt bepaalt’). Het antwoord van de SP is dat de 
politiek grenzen moet stellen aan de macht van de markt 
en dat de economie gedemocratiseerd moet worden (één 
mens, één stem). 

In opdracht van het 18e partij congres is dit verder uitgewerkt 
in 10 concept standpunten die aan de leden werden 
voorgelegd. De grote vergaderzaal was goed gevuld en niet 
alleen vanwege de goede opkomst maar ook vanwege de 
gevulde paaseitjes die in de uitverkoop door een van de 
leden was meegebracht. Over een aantal standpunten waren 
de leden het snel eens: geen marktwerking in de publieke 
sector zoals zorg, openbaar vervoer, onderwijs, enz. Ook dat 
alle werknemers in Nederland dezelfde rechten hebben en 
het behoud van het minimum loon waren ‘inkoppertjes’ voor 
de kritische deelnemers.

Echter over onderwerpen zoals vitale sectoren van onze 
economie beschermen tegen buitenlandse overnames en 
dat de overheid meer controle en zeggenschap moet krijgen 
over grond- en onroerend goed handel, werd hartstochtelijk 
gediscussieerd: ‘is dit wel haalbaar?’ , ‘Is dit niet schadelijk 
voor de Markt?’, ‘Wat vind de EU hiervan?’.

Uiteindelijk werden er een kleine tien amendementen en 
opmerkingen op het stuk geformuleerd. Deze wijzigingen en 
aanvullingen worden op de regioconferenties besproken en 
er wordt gestemd of ze wel of niet doorgevoerd gaan worden 
op de partijraad van 29 juni.

Uiteindelijk was de bijeenkomst een leuke en leerzame 
avond waar in een ontspannen sfeer goed gediscussieerd 
werd. 

Door Ramon Vos

1 MEI VIERING, 
DAG VAN DE ARBEID
SP Opsterland en SP Smallingerland vieren samen met 
PvdA Opsterland en PvdA Smallingerland de Dag van de 
Arbeid. Iedereen die lid is van beide partijen is van harte 
welkom op woensdag 1 mei, De locatie is Het Damshûs, 
Domela Nieuwenhuisweg 59 B, 9245 VC Nij Beets.

Om 19.00 uur gaat het hek open en kunt u het terrein van 
Het Damshûs betreden via de nieuwe ingang waar het Duo 
Piet voor de muzikale omlijsting zorgt. Om 19.30 gaan we 
over tot het hijsen van de vlag, daarna heet Jos van der 
Horst SP Smallingerland u welkom namens de organisatie. 
Het programma gaat om 20.00 uur verder met Duo Piet 
die u met een muziekje naar de plek waar Jan Schuurman 
Hess dit jaar de redevoering zal houden. Hij is directeur 
eigenaar bij JSH tekstproducties in Zeeland. Daarnaast 
is hij (eind)redacteur bij de Wiardi Beckman Stichting. Hij 
ging twee jaar lang te voet door Nederland op zoek naar 
mensen die de Sociaal Democratie uit het oog verloren zijn. 
Ongetwijfeld zal hij daar in zijn rede aandacht aan besteden. 
Het Baggelbakkoor zingt hierna de Internationale, waarna 
Duo Piet het stokje weer overneemt en nog een aantal 
nummers zal spelen. De avond wordt afgesloten door Dinie 
Mulder,voorzitter PvdA Smallingerland.


