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We vragen ons te weinig af wat dat precies betekent, 
rechtvaardigheid. Het klinkt allemaal heel idealistisch en ik zeg 
het ook heel vaak “Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid”. Bedoel ik 
dan dat ik mezelf tekortgedaan voel? Nee niet in het minst want 
ik heb het goed. Daar zit hem nou net de kneep. Met heel veel 
mensen gaat het ook goed. Er heerst een gedachte in dit land dat 
als het met een groot gedeelte van de bevolking goed gaat, gaat 
het met iedereen goed. Niets is minder waar. De crisis is voorbij 
wordt er geroepen maar voor wie dan? Hoogstwaarschijnlijk voor 
de mensen die het altijd al goed hadden, waaronder ikzelf. 

Het onrecht zit erin dat mensen nog steeds geen vaste banen 
aangeboden krijgen, dat mensen met een arbeidshandicap 
onder het minimumloon moeten werken en dat onze pensioenen 
dalen. Verder is het verschil tussen de mensen met kapitaal en 
de mensen die niets anders hebben dan hun twee handen om 
te werken de laatste tien jaar tot recordhoogte gegroeid. Voeg 
daarbij het onmenselijk hoge eigen risico in de zorg en de steeds 

stijgende premies, de schulden van onze studenten en het gebrek 
aan woningen. De kloof tussen arm en rijk, gezond en ongezond, 
wel een woning, geen woning of een veel te dure woning, 
hoogopgeleid en laagopgeleid, is nog nooit zo groot geweest.

De regering het belangrijker vind om grote buitenlandse bedrijven 
te bevoordelen door de dividendbelasting af te schaffen dan 
het fatsoenlijk betalen van de kwetsbaren in onze samenleving. 
Hierdoor is voor mij onze beschaving op haar dieptepunt beland.
Daarom wordt het nu tijd om op te staan! Tijd voor 
Rechtvaardigheid is een beweging voor iedereen die net als ik 
gelooft in rechtvaardigheid. 

Samen kunnen we heel sterk staan! Ga daarom met mij mee 
naar Rotterdam op 15 september. Verderop in deze Podium staat 
de aankondiging van deze actie. 

Ik reken op jou!
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TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID
Jos van der Horst

15 september is het 10 jaar geleden dat de Amerikaanse bank 
Lehman Brothers failliet ging. Het bleek het begin van een 
gigantische crisis. U weet vast nog hoe het verliep. De bankiers 
hadden gegokt, de samenleving had verloren. 
10 jaar later is ons land er niet rechtvaardiger op geworden.
Want is het rechtvaardig dat multinationals miljarden cadeau 
krijgen, terwijl agenten en leraren moeten vechten voor een 
beetje waardering? Is het rechtvaardig dat het eigen risico blijft 
stijgen, terwijl zorgverzekeraars miljarden reserves hebben? En is 
het rechtvaardig dat de grootste bedrijven ons land vervuilen en u 
de rekening daarvoor moet betalen?

Mark Rutte wil buitenlandse aandeelhouders van Shell en 
Unilever niet 1,4 maar zelfs 2 miljard euro cadeau doen. Per 
jaar! Rutte bevoordeelt na een paar telefoontjes met zijn 
vrienden liever een handjevol rijken in plaats van dat geld te 
investeren in leraren, zorgverleners, agenten, buschauffeurs of 
winkelpersoneel. Zij moeten allemaal in actie komen om gewoon 
hun werk goed te kunnen doen met een fatsoenlijke waardering. 

Het is tijd voor rechtvaardigheid! En daarom starten we op 15 
september in Rotterdam een nieuw initiatief. Een beweging 
voor iedereen die gelooft in rechtvaardigheid. Samen kunnen 
we aan het begin staan van een nieuwe tijd. Een tijd voor 
rechtvaardigheid. 

Aan de prachtige Wilhelminakade gaan wij laten zien dat het 
anders kan en rechtvaardiger moet. Met onder andere Javier 
Guzman, Ewald Engelen en natuurlijk Lilian Marijnissen en 
hopen we ook u te zien! 

MANIFESTATIE VOOR RECHTVAARDIGHEID



LILI EN HOWICK

 

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 24 september 2018
In “De Brede school de Drait”, aan de Flevo 
190 te Drachten
We beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie 
en thee vanaf 19.00)

In aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen in maart 2019 gaan 
we de conceptkandidatenlijst en het 
conceptverkiezingsprogramma bespreken. 
Dit ter voorbereiding van de regioconferentie 
die op zaterdag 17 november gehouden. 
Op deze regioconferentie zullen het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
Provinciale Staten namelijk in stemming 
worden gebracht en vastgesteld.  Tevens 
gaat het bestuur u een afdelingsplan voor 
de komende periode voorleggen en uw 
steun daarvoor vragen.

Als u het voornemen heeft om naar de 
ledenvergadering te komen meldt u zich dan 
aan via smallingerland@sp.nl of 
06 47226520. We kunnen u dan vooraf 
inzicht enkele stukken geven. 
Spontaan langskomen op deze avond is 
natuurlijk ook geen probleem.

Voor deze ledenvergadering heeft u ook 
uitnodiging per mail ontvangen.
Als u niet geregeld mail van de landelijke 
of de lokale SP ontvangt is uw mailadres 
niet bekend of het geregisterde niet meer 
in gebruik. Als u een mail stuurt naar 
smallingerland@sp.nl  passen we uw 
gegevens graag aan zodat u weer goed 
op de hoogte wordt gehouden over de 
ontwikkelingen en activiteiten binnen de SP. 

Bestuur SP Smallingerland

Premier Rutte zegt: De uitzetting van Lily en Howick gaat door.

Hun advocaat zegt: Ik kan niets meer voor ze doen.

In hun brief aan de regering en de koning: Alsjeblieft, stuur ons 
niet naar een weeshuis in Armenië. Het is een laatste poging 
van de twee Armeense vluchtelingen om in Nederland te mogen 
blijven.

Maar denk eens mee.

In 2008 vluchten de kinderen met hun moeder naar Nederland. 
In 2009 wordt de aanvraag afgewezen. Net als alle asielzoekers 
krijgen ze het advies in beroep te gaan. Dus blijven ze en wachten 
ze het beroep af. Ze wonen in een asielzoekerscentrum en de 
kinderen gaan naar school. Ze leren Nederlands, ze krijgen 
vrienden, ze groeien op als Nederlandse kinderen. Alleen, ze zijn 
het niet, want ze leven in de onzekerheid van hun procedure.
Tien jaar later wordt de moeder het land uitgezet zonder de 
kinderen. Nu moeten de kinderen ook.
Hun verhaal is vreselijk, maar helaas niet uniek. Heel veel 
asielzoekers moeten eindeloze jaren wachten in spanning en 
onzekerheid. Ze kunnen niets, mogen niets zodat ze geen 
verwachtingen opbouwen. Maar hoeveel verwachting creëert dit 
eindeloos wachten?Wanneer is thuis ook echt thuis? Wanneer ga 
je je toch thuis voelen ondanks het feit dat je geen verwachtingen 
mag hebben?

Juridisch hebben ze geen poot om op te staan – ze moeten weg. 

Maar mensenrechtelijk is dit niet goed te praten.

Mijn verzoek aan Rutte: maak een uitzondering voor deze twee 
kinderen, herzie de procedure voor anderen in dezelfde situatie: 
tien jaar in Nederland, ingeburgerd maar uitgeprocedeerd – laat 
ze blijven.

Gelukkig mogen Lili en Howick blijven, maar kom met een 
effectieve en vooral medemenselijke oplossing voor mensen die 
weer verwachtingen willen hebben en die ook mogen hebben.

Jamal Al Sari

Hans er Iris Aartsen hebben een hele lange periode de bezorging 
van de Tribunes in wijk de Folgeren en de Swetten op zich 
genomen. Door gezondheidsredenen moeten ze helaas stoppen 
met deze dankbare taak voor uw SP-afdeling. Wij bedanken Hans 
en Iris bij deze nogmaals voor hun inzet. 

We zijn hierdoor nu wel opzoek naar mensen die deze taak voort 
zouden willen zetten in één van, of beide wijken. Per wijk kost dit 
ongeveer één a anderhalf uurtje per maand en wordt hij 11 x per 
jaar bezorgd. Geef je op! Dit kan via smallingerland@sp.nl of bel 
06 47226520.

GEZOCHT: 
TRIBUNEBEZORGER


