De verkiezingen van 2012 waren toch wat vreemde verkiezingen. Ten eerste al
omdat ze in feite niet gepland stonden. Toen Rutte, Verhagen en Wilders niet in
staat bleken om de Catshuis-onderhandelingen goed af te ronden viel het kabinet.
Een aantal partijen inmiddels bekend als de Kunduz-partijen bedachten met elkaar
een oplossing. Maar zij konden niet voorkomen dat er geen verkiezingen kwamen.
Dan zit er voor politieke partijen niets anders op dan zich op verkiezingen voor te
bereiden. En toen was er nog iets vreemds aan deze verkiezingen. Volgens de
peilingen ging het als maar beter met de SP. Op enig moment waren er peilingen
van wel 39 zetels! Het ging er op lijken dat de SP mogelijk zou kunnen gaan
meeregeren.
Deze fantastische voorspellingen maakte ook dat het folderen en op de markt staan
weer leuk was. Het publiek wilde graag materiaal van ons hebben en de vrijwilligers
in de afdeling gingen onder de hoede van de campagneleider Annemieke Pluijgers
langs menig brievenbus.
In Zeist, Austerlitz, Den Dolder en Werkhoven hebben bij elkaar toch een slordige
15000 folders verspreid. We hebben bij station Driebergen Zeist gestaan. We zijn
winkelcentra afgeweest, kortom we hebben er keihard aan gewerkt.
Maar wat was dat nou dat we op enig moment onze vermeende winst langzaamaan
zagen slinken? Het partijbestuur en de partijraad zullen op korte termijn wel gaan
analyseren waarom dit ons overkwam. Want eerlijk is eerlijk het was best wel een
beetje zuur dat we op het door de afdeling georganiseerde verkiezingsfeestje toch
moesten constateren dat we helemaal geen winst zouden behalen. Goed, verloren
hebben we ook niet, zelfs in Zeist hebben we uiteindelijk maar 0,1 % verloren.
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Bij de pakken neerzitten, welnee. We gaan gewoon door, voor ons beginnen de
verkiezingen weer de dag na de verkiezingen. Of we nu verliezen of winnen. En wat
nu echt fijn van deze verkiezingen is, is het feit dat er de laatste tijd een aantal
jonge mensen lid geworden is van de afdeling, jonge leden met elan. Een aantal van
hen
gaat
zich
al
bezighouden
met
de
voorbereidingen
op
de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. En dat doet mij deugd!
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De SP zal met een stevige actie nog eens goed aandacht vragen voor een
fatsoenlijke bushalte in je buurt, zodat je ook goed met OV vooruit komt. Wel 130km
op de snelweg, met hele dure aanpassingen van geluidsschermen en zo. Maar geen
geld voor OV. Het is gewoon een schande dat dit soort bestuurders en politici nog
een week van de duurzaamheid durft te organiseren in Oktober.
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Deze laatste zaterdag konden we als SP niet op Belcour, maar stonden we aan de
Hogeweg. Een goede plaats om weer andere voorbijganger aan te trekken. Weer een
aantal gesprekken gehad en uiteraard nog ruim 40 handtekeningen opgehaald voor
de bushalte actie. 1VoorOV nadert zijn einde, in de raadsvergadering van 2 oktober
spreekt de gemeenteraad over de plannen van het BRU en de alternatieven. En op 8
oktober zal het BRU een verdere beslissing nemen.
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GESNEUVELD,
de nieuwe film van Robert Oey
Tussen 2006 en 2010 sneuvelden
vijfentwintig Nederlandse militairen in
Afghanistan. Vijfentwintig keer heeft
het Ministerie van Defensie een
berichtgever op pad moeten sturen met
het nieuws dat een zoon, echtgenoot,
vader of beste vriend op gewelddadige
wijze om het leven was gekomen.
Jongemannen meestal, in de kracht van
hun leven, met een diepgevoelde wens
om in het leger, ver weg van huis, te
gaan vechten. In GESNEUVELD tonen
nabestaanden en militairen hun
verdriet, hun frustratie, hun woede en
hun kracht. Er worden vragen gesteld,
veel vragen, maar antwoorden blijken
onbevredigend. De achterblijvers laten
uiteindelijk zien dat ze hun geliefden los
moeten laten, om zelf met het leven
door te kunnen gaan.
Bekijk hier de trailer http://
www.youtube.com/watch?
v=Lm4LGgVf4zQ&feature=youtu.be
Het komt misschien wat vreemd over
dat op de SP site van de SP Zeist
aandacht wordt gegeven aan de
slachtoffers van een missie waar de SP
juist tegen was en is .
Veteranen die vochten voor een missie
waar wij niet achter stonden en staan
werden bij terugkomst vaak
geco n fro nteer d met een to tale
vervreemding . Paulus (ex- matinier en
vader van zoon die straks weer wordt
uitgezonden ) omschreef het als volgt ;
Voor het thuisfront is er niets
veranderd , voor de militair die
terugkomt alles.
Veteranen met ernstige problemen
worden vaak van het kastje naar de
muur gestuurd.
Oud SP kamerlid Remi Poppe
zorgde
ervoor dat de bijzondere
zorgplicht van de overheid in de wet
werd vastgelegd.
Militairen ontberen een groot aantal
rechten die burgers wel hebben. Een
‘gewone’ werknemer kan bepaald werk
dat hij gevaarlijk of ongezond acht
weigeren. Een militair ambtenaar kan
dat niet.”
De militair van vandaag is de veteraan
van morgen! Daarom breidt de
initiatiefwet de definitie van ‘veteraan’
uit met ook actief dienende militairen
met uitzendervaring. Alle regelingen

zijn er op gericht om eventuele
(gezondheids)problemen ten gevolge
van een uitzending te voorkomen
(preventie) en het zo snel mogelijk
(weer) laten deelnemen van de
veteraan aan het maatschappelijk
verkeer.
Tot op de dag van vandaag worstelen
veteranen tegen vooroordelen,
hun familie, vrienden en zeker ook
tegen de politiek.
Remi Poppe had ooit het lef om naar de
verhalen van de veteranen te luisteren.
Er wordt terecht bezuinigd op defensie,
als SP zijn wij daar blij mee.
Maar als de geweren zwijgen, moeten
we luisteren naar woorden, ook naar
angstkreten.
Goede nazorg voor veteranen, hun
familie en dierbaren daar mag niet op
bezuinigd worden.
De afgelopen maanden spraken
onze
bestuursleden met veteranen,
een aantal van hen kozen ervoor om
absoluut niet op de SP te stemmen
vanwege de bezuinigingen en stonden
wij letterlijk weer tegen over elkaar.
Na de verkiezingen wisten we elkaar
weer te vinden .. en ookal was het
moeilijk en pijnlijk. Luisteren is beter
dan zwijgen. Als SP kijken wij naar
heel de mens, luisteren wij ook naar
mensen die minder mooie verhalen
te vertellen hebben.
De film GESNEUVELD en zeker ook
het
boek Na de missie zijn het
bekijken en het lezen waard
Het boek verbond voor en
tegenstanders Na de missie is bedoeld
als wegwijzer bij terugkeer na
uitzending. Het boek geeft zo veel
mogelijk praktische tips en tools.
Bovendien geeft het inzicht en
perspectief voor militairen en veteranen
na de missie en biedt het
ondersteuning bij de overgang naar het
dagelijks leven. Ook het thuisfront van
de militair en veteraan komt
r u i m s c h o o t s
a a n
b o d .
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Geinteresserde SP leden kunnen
het
boek “Na de Missie” desgewenst lenen of zelf
bestellen via
http://www.eburon.nl/na_de_missie

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

Speciale dank aan Robert van Wijhe
zo nder wiens steun en inzicht
gedurende gedurende velen jaren dit
stuk en onderling begrip nooit tot stand
gekomen was.
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