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Tekst Michiel Schrier

AGENDA 

Momenteel zijn wij bezig met het 
organiseren van superzaterdagen en we op 
zoek zijn naar mensen die de ZO-kranten 
over de publieke basisverzekering willen 
rondbrengen.

Interesse of meer informatie: 
smallingerland@sp.nl

Tekst Ramon Vos

De lokale bakker, de eigenaar van de snackbar en jijzelf. 
Allemaal betalen we netjes onze belasting.  En dat is 
maar goed ook. Zo betalen we samen onze zorg, de 
straatverlichting en onze politieagenten.

Maar een machtige elite van miljonairs en multinationals doet 
dit niet. Zij sluizen hun inkomen of vermogen het land uit zodat 
ze geen belasting hoeven te betalen. Dit soort trucjes wordt 
door foute politici in stand gehouden. Op uw kosten. Want als 
zij mínder betalen, betalen u en alle andere Nederlanders 
méér.

De onthullingen van LuxLeaks, SwissLeaks en heel 
recent de PanamaPapers hebben veel geheime deals 
en witwaspraktijken blootgelegd. Het rapport Grote 

NEE = NEE
De SP Smallingerland heeft zich afgelopen weken 
ingespannen om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het 
Oekraine referendum. Hiervoor zijn we de buurten en dorpen 
in geweest. Werden er informatieavonden georganiseerd en 
debatavonden. We hebben samengewerkt met andere SP-
afdelingen zodat we met een groot rood team door de buurten 
konden flyers uit te delen en met de mensen in gesprek te 
gaan.

De SP Smallingerland heeft ook bij de gemeenteraad een 
motie ingediend voor het plaatsen van aanplakgelegenheden 
(zoals bij normale verkiezingen gebruikelijk is). Helaas besloot 
de raad dat ze het niet nodig vonden om de aanplakborden 
te plaatsen. Daarom toogde ons rode team met de bekende 
grote rode letters langs de locaties waar normaal gesproken 
verkiezingsborden geplaatst werden om de het woord 
‘TRIEST’ te vormen. Want het is namelijk TRIEST dat onze 
gemeente niet haar inwoners wil informeren! Terwijl op dat 
moment de helft van Nederlanders niet eens wist dat er een 
referendum was.
 
Op locaties waar normaal een bord staat had onze actie 
coördinator besloten zelf maar een groot aanplakbord te 
plaatsen. Aldus geschiede dit waar wij dan best wel weer 
‘TROTS’ op waren. Groenlinks en D66 wachten niet lang af, en 
binnen enkele dagen plakten zij ook hun posters op dat bord. 
Dat is hoe democratie hoort te werken!
 
Uiteindelijk zijn alle inspanningen niet voor niets geweest. 
Op 6 april werd een duidelijk dat de kiesdrempel makkelijk 
gehaald werd en dat een ruime meerderheid TEGEN het 
handels verdrag met Oekraine was. Dat is beter voor de 
mensen in Oekraine. Beter voor Europa en beter voor 
Nederland.
 
Terwijl EU-voorzitter Juncker voor het referendum zei dat bij 
een NEE stem dit het einde van Europa zou betekenen, zei 
hij nu dat het referendum niets voorstelde en dat Europa zich 
niets van de uitslag zou aantrekken. Anderen spreken dat het 

referendum niet over het associatieverdrag ging, maar over 
een ‘proteststem’ tegen Europa, hierin vonden ze bevestiging 
van de initiatiefnemers van het referendum, die ook aangaven 
dat het een referendum was om een halt te geven aan de 
uitbreidingsdrift van Europa.
 
Ik ben blij dat de SP het hoofd koel heeft gehouden en alleen 
inhoudelijk campagne heeft gevoerd. Met name de corruptie in 
Oekraine en de interne spanningen waren voor ons belangrijk. 
Inspelen op angstgevoelens was er niet bij, zoals de jonge 
socialisten van de PvdA wel deden met hun slogan: ‘een stem 
tegen is een stem voor Poetin’  
 
De tijd zal leren wat dit NEE nu daadwerkelijk gaat betekenen. 
Rutte speelt het voorzichtig en wil eerst enkele weken 
overleggen, alvorens met een plan te komen.
 
Wij wachten rustig af…


