Partijgenoten,
Op weg naar het Congres. Op 2 juni houd onze partij haar XVIIIe Congres.
In deze roerige politieke tijden is het goed als partij om je koers nog eens
met elkaar door te lichten.
En dat het roerige tijden zijn horen we dagelijks in het nieuws. De ene dag
horen we als Nederland nog bij de AAA (Triple A) staten, de volgende dag
komt Kees Jan de Jager ons doodleuk vertellen dat we binnen de Europese
staten een te groot begrotingstekort hebben. Snapt u het nog?
Vervolgens gaan dan de VVD, CDA en hun gedoogpartner PVV drie weken in
het Catshuis om te zoeken naar wegen om nog eens 12 miljard euro te
bezuinigen. En dat bovenop de 18 miljard die ze al wilden bezuinigen. Je
vraagt je dan af, “zijn wij nou aan het bezuinigen om Griekenland te redden”?
Begrijpt u het nog? Je kunt je dan ook afvragen waar er dan nog even 12
miljard euro vandaan moeten komen. Uit het onderwijs? Uit de zorg? Of gaat
de eigen bijdrage fors omhoog? Of misschien toch uit de hypotheekaftrek? Of
gaan de huren weer ordinair omhoog, of daalt de huursubsidie?
Of wellicht bedenkt men weer dat de lonen niet mogen stijgen. Dat is ook
altijd zo'n stokpaardje. Als het ons economisch voor de wind gaat, zeggen de
werkgevers dat we geen looneisen mogen stellen omdat we ons anders uit de
markt prijzen. Als het slecht gaat mogen we geen looneisen stellen omdat de
baas anders failliet gaat. Kortom, de gewone man moet vooral maar niet om
meer loon vragen. Maar laten we eerlijk zijn, dat staat toch in schril contrast
met de onlangs weer uitgekeerde bonussen? Hoe is het toch mogelijk dat een
directeur van een woningbouwvereniging deze vereniging op de rand van de
afgrond brengt en toch nog een premie krijgt als hij vertrekt. Het gaat mij de
pet te boven.
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Maar goed, even terug naar het congres. Jullie hebben onlangs een
uitnodiging gehad voor een Ledenvergadering, en een aantal van jullie zijn op
de vergadering geweest om de congresstukken te bespreken. Het leverde die
avond een aantal discussies op en het merendeel van de leden is
verontwaardigd over zaken zoals hier boven beschreven. De conclusie van de
avond was dat we een sterke SP nodig hebben om dingen niet alleen anders
te willen maar ook anders te doen. Uit de leden aanwezig op de
ledenvergadering zijn een viertal leden die naar de Regioconferentie gaan.
Daar worden de stukken nogmaals besproken, en mogelijk voorzien van
wijzigingsvoorstellen.
Deze wijzigingsvoorstellen komen weer terug naar de afdeling en daar mogen
we ons dan weer over buigen. Daarna worden de bevindingen aan de
congrescommissie gezonden en die mogen het dan voorbereiden tot een
pasklaar stuk waar er om het congres over gestemd mag worden
Zo bepalen we democratisch onze koers in de partij voor de toekomst en de
toekomstige verkiezingen.
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HET GROTE GRAAIEN OP BELCOUR
De Zeister burgemeester en wethouders hebben besloten naar het
VNG-congres en feestje te gaan. Dit feestje vanwege het 100-jarig
bestaan van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kost 840 euro
per persoon. Hiervoor wordt belastinggeld gebruikt en de SP vroeg
de Zeister burgers wat ze hiervan vinden. Daarnaast kon men bij de
caravan ook graaien in de SP-grabbelton. Bankdirecteuren graaien
naar een bonus, die de gewone burgers dus moet opbrengen. De
bazen van TNT en Post-NL krijgen grote loonsverhogingen en
vertrekpremies, maar de postbezorgers moeten het doen met een
hongerloontje en de ouderwetse postbode wordt bij het grofvuil
gezet.
Bij de SP caravan konden de bezoekers eens voelen hoe het is om
te graaien naar geld. Tussen de tomaatsponzen kon men grabbellen
(of zelfs graaien) naar een winkelwagenmuntje. Of een
speelgoedtomaat. Neen, geen miljoenen en zelfs geen 840 euro per
persoon. Heel wat enthousiastelingen kwamen dan ook langs,
ondanks de af en toe koude wind. En in alle interessante
gesprekken komen dan ook weer goede en sociale oplossingen naar
boven. Verwonderd was ik wel over die ene VVD-er, die zonodig
vond dat er een zakenkabinet moest komen van directeuren en
managers. dat zou de beste oplossing zijn, want die doen het wel
goed. "Nou, dan weet u helemaal niet wie die crisis nu juist
veroorzaakt hebben, dat zijn namelijk die (bank-) directeuren en
managers. En juist die onbetrouwbare sujetten wilt u de kans geven
ons land te besturen?". het moet niet gekker worden, hoor.
En ook is het zo jammer dat er nog steeds mensen zijn, die het
optreden van Wilders met zijn "Polen-meldpunt" zo goed vinden.
Het was juist ook Wilders, die met zijn VVD in 2005/2006 zorgde
dat de Europeesche dienstenrichtlijn doorgang vond. Deze wet van
Europa maakte het mogelijk dat burgers van Europeesche landen
overal in Europa konden werken. En zonder een fatsoenlijke
bescherming door een CAO en minimumloon. En nu de uitbuiting
een feit is en ook soms deze mensen tussen wal en schip vallen,
brult Wilders moord en brand. Hij is zelf een van de veroorzakers
hiervan. Had hij nu maar in 2005 naar de SP en de vakbeweging
geluisterd, dan was er nu gewoon niets te melden geweest.
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Hart voor de zaak met deze keer in de hoofdrol "Bloemen van Thijs".
We stonden met 15.000 man op het Malieveld om te protesteren tegen de Wet Werken
naar Vermogen
In de raadsvergadering werd onder andere gedebateerd over fietspad AusterlitzDriebergen
Het succes van de buurtbemiddeling van Meander-Omnium
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