Beste Partijgenoten,
Wie af en toe het nieuws volgt krijgt regelmatig te horen dat de SP weer in de lift
zit. Het is ook weer te merken als je in SP tuniek op Belcour staat. Bij de
verkiezingen in 2006 was dat ook al zo. Velen hebben het ons toen kwalijk genomen
dat we niet zijn gaan meeregeren. Maar jullie weten ook dat Balkenende en Bos niet
met Marijnissen in zee durfden. Nu weet ik wel dat het maar peilingen zijn, maar
toch. We kunnen toch niet ontkennen dat Emile Roemer het fantastisch doet!
Op zaterdag 21 januari waren alle afdelingsvoorzitters weer bijeen op de
tweemaandelijkse Partijraad. Daar sprak Emile ook over de peilingen, maar Emile
gaf ook aan het niet alleen te kunnen. Hij gaf aan dat we uitsluitend met z'n allen er
tegenaan zullen moeten om de peilingen om te zetten in keiharde zetels.
En dat kan alleen maar als onze partij steengoed in elkaar zit. En om dat te
bewerkstelligen staat het 18e Congres op stapel.
Op 2 juni (noteer maar vast in de agenda) houden we in Brede ons 18e Congres.
Het betreft de evaluatie van de congresbesluiten genomen op de laatste twee
congressen over het functioneren van onze partij. De bedoeling is deze evaluatie,
samen met het tweede stuk over de toekomst van de SP, te bespreken op een
ledenvergadering ergens tussen 12 en 30 maart. Deze ledenvergadering gaat vooraf
aan de regioconferentie op 7 en 14 april.

Jan Voogdt

Beste SP lid. Als je de tribune uit hebt en je hem niet wilt bewaren, denk dan eens
aan een ander. Deel je tribune uit aan een familielid, aan de buren of een
geïnteresseerde kennis. Samen maken we Nederland beter. Voor dat samen hebben
we ook veel SP-leden nodig. En met die Tribune trek jij dan net weer iemand over
de streep om lid te worden. En misschien wel actief mee te doen. Zo helpen we
Roemer naar het premierschap bij de volgende verkiezingen.
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Ik hoop niet dat jullie denken, 'nou dat is niks voor mij', 'zoveel weet ik niet van de
partij'. Of je nu kort of lang lid bent van de SP, in de ledenvergadering komt het er
juist op aan dat we in gezamenlijkheid onze partij nog beter kunnen maken. Onze
partij is een partij die democratie hoog in het vaandel heeft en daar hoort dan ook
iedereen bij. Schrik nu niet meteen wanneer je denkt , tja als ik naar die
ledenvergadering moet ik wellicht ook nog naar het congres, nee, niet iedereen kan
naar het congres. Per 50 leden mag een afdeling één afgevaardigde sturen, dat
houd voor onze afdeling in dat we dus 4 maar mogelijk 5 leden mogen afvaardigen.
De komende maand ontvangen jullie van mij een uitnodiging voor de
ledenvergadering, ik hoop dat velen van jullie daar bij zullen zijn. Het gaat er
immers om om onze partij met recht de beste, maar misschien ook wel de grootste
te laten worden. Jullie zijn die partij, dus ik zeg “Doen!”
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Kamp Zeist
Toen ruim 75 maanden geleden de Schipholbrand uitbrak en er meerdere
asielzoekers in hun cel levend verbrandden, kwam Kamp Zeist plots in de
schijnwerpers betreffende vreemdelingendetentie. Vreemdelingendetentie: het
opsluiten van asielzoekers, die men niet meer in Nederland wil hebben. Een vorm
van opsluiting, die door Europa verfoeid wordt. Een vorm van opsluiting, die niet
nodig is.
Het rijk verdedigt het beleid door te zeggen dat de opsluiting voor kortere tijd is,
want deze mensen moeten Nederland verlaten. En soms lukt dat ook, werken de
landen mee en mogen de mensen terugkeren naar hun eigen land. Niet altijd is
dat de beste oplossing, er zijn verhalen van teruggekeerden, die binnen weken
vermoord waren of opgesloten. Maar er zijn ook uitzettingen, die wel goed gaan.
Echter, het overgrote deel van de mensen wordt helemaal niet uitgezet. het land
van herkomst erkend de mensen niet als eigen burgers. China is daarom berucht.
Dus eigenlijk is bij voorbaat al bekend dat een Chinese vluchteling nooit terug kan
naar China. Ook de IND krijgt het niet voor elkaar. Deze mensen zitten dan niet
kort, maar vaak meer dan een half jaar tot zelfs over een jaar vast. En ze komen
ook weer vrij. Soms na 1,5 jaar, omdat zelfs de Nederlandse regering geen grond
meer zien ze vast te houden. Ze worden met een treinkaartje en een ritje naar het
dichtbijzijnde station geklinkerd, op straat gegooid, dus. Zonder papieren. Dus als
ze toevallig weer met politie in aanmerking komen, begint het hele ellendige
verhaal opnieuw. Van geluk en vrienden hangt het af dat ze niet op straat hoeven
te leven, want verder zijn ze rechteloos in Nederland.
En dat soort opsluiting gebeurd in Kamp Zeist. Onder hele zware omstandigheden.
Detentiecentrum Kamp Zeist is gebouwd om mensen kortdurend vast te houden.
met meer personen (vaak 2) op één cel, zonder activiteiten of werk. Het heet een
zogenaamd "streng regime", en dat was mogelijk omdat het maar over enkele
dagen zou gaan. Maar de waarheid is anders, dus deze mensen hebben een nog
ergere plek als gevangenis dan criminelen, ze hebben geen uitzicht op enige
rehabilitatie na hun gevangenzetting en ze hebben niets strafbaars gedaan
(behalve dan geen papieren hebben). En na de uitzending van Zembla eind januari
bleek ook dat de gezondheids situatie in een deel van Kamp Zeist zeer slecht was.
Nu is een gevangenis natuurlijk al een "sick building", maar deze keer is het nog
veel erger.
Jaren terug was blok4 berucht omdat het zeer brandonveilig was. Als SP Zeist
hebben we toen aan de bel getrokken, eerst wilde niemand luisteren maar toen de
veiligheidsraad met een vernietigend rapport kwam is deze situatie verbeterd. De
burgemeester van Zeist heeft daarbij gelukkig ook actie ondernomen. later
hebben we als SP aangekaart dat er ook kinderen werden opgesloten. De actie
"geen kind in de cel", samen met diverse vluchtelingen en kerkelijke organisaties,
leverde gelukkig ook weer succes. Het opsluiten van kinderen gebeurd nauwelijks
meer en alleen in zeer kortdurende gevallen. Ook hier heeft onze burgemeester
zijn durf getoond door ook een officiële handtekening te zetten voor de actie.
Enkele jaren terug moest de gemeenteraad beslissen over een verandering van
het bestemmingsplan van Kamp Zeist. Het ging over nieuwbouw en vervanging
van de cellen in containers. Onder andere blok 4 zou dan op korte termijn
verdwijnen. Ook de SP heeft toen voor die nieuwbouw gestemd. Dat had een
aantal redenen. Er zouden normale cellen komen en niet de tijdelijke cellen in
containers. We hebben als SP ook een motie ingebracht om de minister te zeggen
dat Zeist niet wil dat er asielzoekers worden opgesloten in Kamp Zeist. Kamp Zeist
zou een gevangenis voor criminelen worden.
Maar de minister weigerde alle eisen van Zeist. Zeist heeft er alles aan gedaan om
de cellen brandveilig te maken, met aanpassingen maar ook door regels te stellen.
Het ministerie laat het nu weer na om te zorgen voor een veilige omgeving. Als er
zoveel mis is, wordt het misschien eens tijd om als Zeist geen vergunning meer af
te geven. Alle beloftes van het rijk zijn in die periode geschonden, moet Zeist zich
dan nog wel aan de afspraken houden?
Met veel aandacht, oa door de wakes, moeten we Nederland duidelijk maken dat
deze vorm van opsluiting beneden alle peil is. Dus roep ik elke SP-er op om op de
eerste zondag van de maand een uurtje vrij te maken voor dit protest. Kom die
zondagen om 16.30 uur naar de hoofdingang van Kamp Zeist aan de Richelleweg
13 te Soesterberg.
Pieter Wout
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De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
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uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.
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