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Leo de Kleijn: “Stadsbestuur helpt
	kabinet sociaal
	Rotterdam af te breken”

Rotterdam moet minder ‘Rutte’
SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn voert oppositie tegen
het Rotterdamse college van PvdA, VVD, D66 en CDA. Het
stadsbestuur verergert in zijn ogen de gevolgen van de
crisis door bovenop de megabezuinigingen van het kabinetRutte nog een extra schep ellende te gooien. Die ook weer
direct terechtkomt bij de Rotterdammers die toch al het
minst te besteden hebben.
Rotterdam bezuinigt meer dan een
half miljard, een zevende deel van
de totale begroting. De Kleijn: “Juist
in deze moeilijke tijd is het belangrijk te kiezen voor solidariteit.
Juist nu geldt voor ons als SP dat
de sterkste schouders de zwaarste
lasten zullen moeten dragen.”
Wat doet het stadsbestuur
verkeerd?

“Het wegbezuinigen van nuttige
voorzieningen in de wijken vind
ik dom en kortzichtig. Het college
kort 45 miljoen euro jaarlijks op
zorg en welzijn. Dat betekent dat
buurthuizen dicht moeten; minder
in plaats van beter jongerenwerk;
de thuiszorg verslechtert. Daarnaast gaan veel bibliotheken in de
wijken dicht. Wat in vele jaren is
opgebouwd wordt nu met een paar
pennenstreken geschrapt. Juist nu
Rotterdammers die voorzieningen
het hardst nodig hebben. Dat is
kortzichtig, want het houdt in dat

we straks alles weer van de grond
af moeten opbouwen. Je kunt nu
al uitrekenen dat je daar over een
langere periode niet goedkoper,
maar juist duurder mee uit bent.”
“Waar ik me ook grote zorgen over
maak zijn de Rotterdammers met
een minimum inkomen. Ouderen
met alleen AOW of een klein pensioen, werkende armen en mensen
die aangewezen zijn op bijstand.
Het gemeentelijke armoedebeleid
wordt voor een deel afgeschaft.
Dit leidt ertoe dat straks nog meer
mensen aangewezen zijn op de
voedselbank. Schandalig voor een
rijk land als Nederland.”
“Ik kan nog veel meer voorbeelden
noemen. Zo wilde het college van
meer dan de helft van de ouderen hun gratis openbaar vervoer
afpakken. En dreigen mensen met
een ID-baan hun werk te verliezen.
Mensen die al jarenlang nuttig werk

voor de stad doen, in speeltuinen,
buurthuizen en op scholen. De rode
draad is dat het gaat om maatregelen die de sociale kwaliteit en de
solidariteit in de stad verslechteren. Zowel binnen als buiten het
stadhuis zullen we ons daar tegen
blijven verzetten, samen met de
mensen die worden getroffen.”
Hoe ziet de stad er straks uit?

“Als we het tij niet weten te keren, zal iedereen in 2012 pas écht
goed de gevolgen van de crisis en
bezuinigingen merken. Dit kabinet weet niks anders te bedenken
dan nog meer bezuinigen. Emile
Roemer geeft het aan in de Tweede
Kamer: een toekomstvisie of enige
vorm van vernieuwing is er niet bij.
Sterker nog, ze dreigen de economie kapot te bezuinigen. Voor
Rotterdam betekent dit verpaupering; meer daklozen; lang wachten op overvolle bussen door de
miljoenenkorting op het openbaar
vervoer; gesloten wijkbibliotheken;
kleine winkeliers in je buurt die
dicht moeten, omdat ze het niet
meer trekken”.
Hoe pakt de SP de crisis dan
aan?

“Wij hebben de afgelopen tijd veel
voorstellen gedaan om ondanks

alle financiële ellende, de basis
van solidariteit in de stad overeind
te kunnen houden. Een beperkte
lastenverhoging voor rijke Rotterdammers en bedrijven die dat
wél kunnen betalen. Een hogere
afdracht aan de stad van het Havenbedrijf Rotterdam dat nu flinke
winsten haalt. Het schrappen van
prestigeprojecten als de lobby om
de Olympische Spelen naar Rot-

sociale kwaliteit van de stad in rap
tempo wordt afgebroken.”
Hoe stoppen we ‘rechts’?

“Dat begint bij steeds weer concreet
laten zien dat het anders kan. De
VVD, het CDA en de PVV doen net
alsof hun crisisbeleid het enige
is dat mogelijk is. Niets is minder
waar. Het zijn politieke keuzes van
rechts, waarmee ze de crisis gebrui-

“Wegbezuinigen van nuttige
voorzieningen in de wijken:
dom en kortzichtig”
terdam te halen. Alles bij elkaar
levert dat genoeg op om Rotterdam
op een veel socialere manier door
de economische winter te helpen.
Het is een politieke keuze van het
college om dat niet te doen. Van de
VVD en het CDA begrijp ik dat nog
wel. Die kiezen ervoor het afbraakbeleid van hun eigen kabinet ook
in Rotterdam onverminderd door
te voeren. Maar ik begrijp niet dat
de PvdA, ooit toch de partij voor
de arbeiders en de arme Rotterdammers, eraan meewerkt dat de

ken om een belangrijk deel van de
naoorlogse sociale verworvenheden af te breken. Dat wilde vooral
de VVD al heel lang. Het kan anders
en dat geldt ook voor Rotterdam.
Ik roep de Rotterdamse politiek op
ermee te kappen simpelweg een
doorgeefluik te zijn van landelijke
bezuinigingen. Ermee te kappen als
een stel makke schapen stil te zitten om geschoren te worden door
Rutte. Voor ons als SP is verzet en
solidariteit de belangrijkste boodschap om het tijd te keren.”

meer nieuws: rotterdam.sp.nl • facebook: sprotterdam • twitter: sprotterdam
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Frédérique Spigt steunt popactie SP

Rotterdam verdient ruimte
voor popmuziek
“Absurd”, noemt Frédérique Spigt het, dat een metropool als
Rotterdam het al jaren moet doen zonder écht poppodium.
Zoals Paradiso in Amsterdam of 013 in Tilburg. ”Het is belangrijk dat jonge mensen in een stad als de onze ook zo’n
plek hebben om naartoe te gaan. Zo’n poptempel is goed
voor de cohesie, de verbondenheid, onder jongeren”.
De Rooie Rotterdammer spreekt
Frédérique na een optreden in
Selexyz Donner, waar zij een aantal
nummers speelt van haar nieuwe
cd ‘Land’, waarop country, folk en
blues is te horen.
Exit

Spigt, inmiddels goed voor negen
cd’s onder haar eigen naam, leerde
zelf het vak van binnenuit in de
Rotterdamse popscene, in de stad
waar zij is geboren. Haar carrière
vond zijn oorsprong in 1981 als vrij-

williger bij poppodium Exit. De zaal
die uitgerekend rond de tijd van dit
interview zijn faillissement moest
aanvragen. Alweer een poppodium
minder in de stad.
In Exit kwam Frédérique voor het
eerst live in contact met latere wereldacts als The Police en Elvis Costello. Daarom vindt Spigt een groot
podium in Rotterdam zo belangrijk:
het stimuleert de creativiteit van
muziektalent in de stad. “Voor mij
was dit als beginnend muzikant een
belangrijke leerschool en voedingsbodem; we konden alles op eigen
initiatief doen, zonder opleiding of
muziekshow op tv.”
Genoeg ruimte

“Een goed podium bevordert ook
de cohesie tussen verschillende
culturen. Op dit moment is het in
verschillende segmenten opgesplitst, terwijl een podium er moet
zijn om mensen samen te brengen.”
“Er is genoeg ruimte in de stad

Succesvol
verzet
tegen sloop
nieuw
crooswijk
De SP is voortdurend bezig overal in Rotterdam misstanden in
de huisvesting te bestrijden. Samen met bewoners brengen we
die onder de aandacht van gemeente en woningcorporaties. Een
mooie overwinning, onlangs, is het verhinderen van
de sloop van 700 woningen in de legendarische wijk Nieuw
Crooswijk.
SP-fractieleider Leo de Kleijn kreeg voor zijn jarenlange, taaie
verzet van de buurtbewoners een soort ereburgerschap van de
wijk. Het”Masterplan” Nieuw Crooswijk heeft laten zien hoe een
wijk vooral niét moet worden gerenoveerd. De gemeente wou het
grootste deel van de huurwoningen (die nog in goede staat zijn)
slopen. Daarvoor in de plaats zouden vooral duurdere koopwoningen moeten komen. Op die manier zouden ,,minder dure”
Crooswijkers gedwongen uit de wijk moeten vertrekken.
Dit plan is nu voor langere tijd tegengehouden. Ook elders in de
stad was de SP afgelopen tijd weer actief op de “woningmarkt”. In
de wijk Tussendijken stapten bewoners met hulp van de SP naar
de woningbouwvereniging, omdat hun huizen slecht zijn onderhouden. In Prins Alexander voerde de SP een soortgelijke actie
tegen langdurige leegstand van huurwoningen die te koop zijn
gezet. Voor dit probleem gaat de SP binnenkort extra aandacht
vragen door de hele stad heen.
Heeft u ons wat te melden over sloop, onderhoud of leegstand in
uw omgeving? Gebruik de antwoordbon op pagina 6 of mail naar
rotterdam@sp.nl

voor zo’n middelgrote zaal. Het
hoeft helemaal geen nieuw, duur,
sjiek gebouw te zijn. Gewoon een
podium met een goeie programmering, dat heeft Rotterdam nodig!”
Spigt is voorzichtig met krasse
uitspraken over het falende
Rotterdamse popbeleid. “Ik ben
vooral bezig met mijn ding en dat is
muziek maken. Dat doe ik door het
hele land heen. Ik zie dus hoe het
elders wél kan”. Eén ding staat voor
haar vast: de politiek in Rotterdam
heeft de afgelopen jaren veel te
weinig geld gestoken in popmuziek.
“Het gaat voor een heel groot deel
om politieke beslissingen. Daar bemoei ik me niet zo actief mee. Maar
ik vind het heel belangrijk dat jullie
je daar als SP sterk voor maken. Dat
steun ik”.

eerst een goede visie over de Rotterdamse popsector op tafel komt,
gemaakt door mensen met verstand van muziek.
Daarom zijn de SP-jongeren heel
blij dat de gemeenteraad na alle
acties afgelopen najaar heeft
ingestemd met het aanstellen van
een onafhankelijke poporganisatie.

Poporganisatie

ROOD, de jongeren van de SP in
Rotterdam, heeft afgelopen jaar
actie gevoerd voor de popsector
naar aanleiding van het sluiten van
de podia Waterfront en Watt. ROOD
wil dat er weer een middelgroot podium komt in de binnenstad en de
gemeente investeert over de gehele
breedte van de popsector. Maar het
belangrijkste vindt ROOD dat er

Foto: Marie-Louise van Dijk

Een stap in de goeie richting. Laten
we hopen dat dit nog op tijd komt,
voordat er straks geen podium
meer over is.

Frédérique Spigt: “Poppodium was
voor mij als beginnend muzikant een
belangrijke leerschool en voedingsbodem.”

rooie rotterdammer

Eerste hulp bij onrecht
Desirée Verlegh en Henk Freeling zijn vrijwilligers bij de
SP-hulpdienst. Samen met een tiental anderen helpen zij
Rotterdammers die in de problemen zitten. Zo weet de SP
wat er misgaat in de stad. En doen SP’ers waar ze goed in
zijn: aanpakken.

nog wat heen- en weergetrek bleek
dat de manager de boel belazerd
had en daarvoor zelfs ontslagen
werd. Conclusie: toch loonsverhoging.’
Echt de SP

Henk vertelt dat de hulpdienst
sinds augustus volop draait: ‘We
hebben eerst cursussen gevolgd
en duidelijke afspraken gemaakt.
Toen zijn we begonnen en hebben
sindsdien zo’n veertig mensen op
weg geholpen. Soms is één telefoontje genoeg, bijvoorbeeld als je
iemand goed kunt doorverwijzen.’
Desirée erkent dat dat vaak kan:
‘Het verbaasde me in het begin dat
de SP-hulpdienst nodig is. Er zijn
zo veel hulpdiensten, instanties en
loketten waar Rotterdammers aan
kunnen kloppen. Maar toch zie je
dat mensen er niet uit komen. Die
alles geprobeerd hebben en dan bij
ons terechtkomen. ’

ook eerlijk. Bijvoorbeeld een vrouw
die samen wilde gaan samenwonen
met haar gehandicapte vriend. Probleem is dat als ze dat doet, ze geen
vergoeding voor de kinderopvang
meer krijgt. De redenering is dat die
vriend maar voor de kinderen moet
zorgen. Die gehandicapte vriend
kan dat niet. Hoe oneerlijk dat ook
is: hier is niks aan te doen en ze
gaat nu maar niet samenwonen.’
Henk vult aan: ‘Niks aan te doen,
maar dat is niet het einde van het
verhaal. Dit soort situaties geven
wij – anoniem natuurlijk – door aan
de SP’ers in de gemeenteraad of in
de Tweede Kamer.’

Elke vraag

Regelmatig kan de hulpdienst echt
wat betekenen. Desirée: ‘Zo heb
ik een dame geholpen die volgens
haar ten onrechte geen loonsverhoging had gekregen. Na wat telefoontjes ben ik gewoon meegegaan
op gesprek. De manager keek wat
beduusd dat ik erbij zat, maar dat
gesprek was heel verhelderend. Na

De SP-Hulpdienst biedt gratis hulp
en advies bij problemen met de
gemeente en de huurbaas, bij het
invullen van formulieren en als je
de weg kwijtraakt in de wirwar van
instanties. Desirée: ‘Mensen kunnen met elke vraag bellen. Als we
niet kunnen helpen, zeggen we dat

Meegegaan op gesprek

“Mensen kunnen
met elke vraag
bellen”

GEEN
WOORDEN
MAAR
DADEN

Volgens Henk past het echt bij de
SP om een hulpdienst te hebben:
‘De SP komt veel in wijken, op
straat, bij mensen. Daarom weten
onze volksvertegenwoordigers
altijd beter dan anderen wat er echt
aan de hand is. Ook de hulpdienst
is een belangrijke bron. Wij krijgen
de mensen aan de lijn die de gevolgen voelen van het kabinetsbeleid
en het gemeentelijk beleid. De SP
heeft in heel wat gemeenten al vele
jaren goed draaiende hulpdiensten.’
Sociale dienst

Desirée: ‘Wat me opvalt, is dat het
vaak om problemen bij huur en de
sociale dienst gaat. Een aantal keer
heb ik gehoord dat mensen in de
problemen komen en dat de sociale
dienst dan zegt: “Ik heb uw dossier
niet meer”. Nu kan het zijn dat wij
nét die paar mensen krijgen die dit
overkomt. Maar als meer mensen
dit herkennen, dan zou ik willen
dat ze dat bij ons melden.’ Henk: ‘Ik
heb daar nog een voorbeeld van.
Een man had met de sociale dienst
afgesproken dat deze zijn Evidesrekening zou betalen. De sociale
dienst betaalt per maand, Evides
accepteert ineens alleen maar
kwartaalbetalingen. De opgelopen
achterstand ging meteen naar de
deurwaarder. Deze meneer werd
door de sociale dienst naar Evides

U weet wat partijen beloven tijdens de verkiezingen. Maar weet u ook wat ze doen? Dat
wordt meestal niet gecontroleerd. Daarom
eens een overzichtje wat u misschien zal
verbazen…
Natuurlijk is deze lijst gemaakt door de SP.
De SP vindt het echter belangrijk dat u het
zelf ook controleert. Kom eens op de publieke tribune zitten, of bekijk de videoverslagen op rotterdam.raadsinformatie.nl
Rotterdamse democratie is méér dan eens in
de vier jaar op iemand stemmen!

en van Evides weer naar de sociale
dienst gestuurd. Kastje naar de
muur. Mijn vraag: is deze meneer
de enige die dit is overkomen? Als
mensen dit herkennen, dan willen
we dat graag weten.’
Zonder namen te noemen

De hulpvragen worden met veel
respect voor de privacy behandeld.
Henk: ‘Alleen de ontvanger van de
melding en degene die ermee aan
de slag gaat kennen de contactgegevens van de persoon om wie het
gaat. We overleggen maandelijks
over zaken, maar altijd zonder
namen te noemen.’
Eerlijk

De SP’ers houden het ook graag
eerlijk, zegt Desirée: ‘Een mevrouw
wilde bijzondere bijstand van de
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“Wij krijgen
de mensen
aan de lijn
die de gevolgen
voelen van
het beleid”

gemeente voor een nieuwe vloerbedekking. Dan wil de gemeente
weten of ze er niet voor kan sparen.
Nu wist ik dat ze jaarlijks een flink
bedrag aan de dierenbescherming
gaf. Ik heb tegen haar gezegd: ik
wil je best helpen met een aanvraag, maar ik schrijf niet op dat je
niet kunt sparen. Dan moet je ook
eerlijk zijn.’

DE SP-HULPDIENST
De SP-Hulpdienst is telefonisch bereikbaar op donderdagavond van 19:00 tot
20:00 uur: (010) 340 06 80.
U kunt ook altijd een
e-mailtje sturen:
hulpdienstrotterdam@sp.nl

Desirée Verlegh en Henk Freeling
Desirée heeft Tropische Landbouw gestudeerd en heeft tien jaar in
Zuid-Amerika gewoond en gewerkt. Daarna heeft ze rechten gestudeerd en enige jaren college gegeven.Vervolgens tot aan haar
pensioen werkzaam geweest in managementfuncties. Na haar
pensioen ging ze niet stilzitten: ‘Ik werd lid van de SP en dan wil ik
ook wel wat dóén. De hulpdienst is voor mij een logische plek.’
Ook Henk is met pensioen: ‘Ik heb van alles gedaan. Ik heb in de
telecommunicatie gezeten, als elektrotechnisch tekenaar.
Ik heb nog in Nigeria gezeten met de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers. Daar heb ik onder andere les gegeven aan auto
monteurs. Ik moest daar weg vanwege de oorlog in Biafra. Door
dat werk krijg je een heel andere kijk op de wereld. Ik wilde niet
meer in de commerciële sector werken.’ Henk heeft daarna de
sociale academie gedaan en is jarenlang welzijnswerker geweest
in Kralingen en Hoogvliet.

MOTIE 								SP
PvdA Leefbaar
										Rotterdam

Armoede - gebruik extra rijksbijdrage voor armoedebestrijding ook volledig voor armoedebestrijding 			

voor

tegen tegen

Bijstand - draai bezuiniging op bijstand medische
kosten terug 							voor

tegen tegen

Pop - ondersteun kleine poppodia (muziekcafés)
met een popstimuleringsfonds					voor

voor

Wachtgeld - Schaf wachtgeld voor gemeenteraadsleden af 							voor

tegen voor

tegen
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SP-succes:

Gratis ov voor
65-plussers blijft!
De maandenlange inzet en
acties van de SP Rotterdam
hebben zijn vruchten afgeworpen. Het gratis openbaar
vervoer voor alle 65 plusser
blijft in stand. De SP bedankt
alle Rotterdammers die de
afgelopen maanden hun
handtekening hebben geplaatst.

Het gratis openbaar vervoer
voor ouderen is echt een SPspeerpunt. SP-fractievoorzitter
Leo de Kleijn startte een actie
toen bleek dat het Rotterdamse
bestuur deze goede regeling
wilde wegbezuinigen.
SP is blijven strijden

Boven: hier tekent 99 jaar levenservaring!
Onder: de Rotterdamse jeugd is solidair met de ouderen.

Gedurende de actie kreeg de SP
steun van steeds meer andere
partijen. De Kleijn: “Al in 2008
verzamelden wij handtekeningen voor gratis ov voor 65-plussers. Dat is uiteindelijk een groot
succes geworden. Sindsdien is
de SP blijven strijden zodat het
gratis ov voor 65+ behouden
bleef.’

Het asociale bezuinigingsbeleid van het kabinet én
de Rotterdamse coalitie breekt de samenleving af.
Daar moet je tegen vechten. En dat kun je niet alleen.
Daarom heeft de SP afgelopen zomer de Alliantie
voor Solidariteit opgestart. Een breed verbond van
politieke partijen en maatschappelijke organisaties
die opkomen voor solidariteit.

De mensen van de Alliantie
gaan niet zitten vergaderen,
maar willen wat dóén. Zo
steunden zij gezamenlijk de
stakende RET’ers, toen die
in verzet kwamen tegen de
belachelijke bezuinigingen
op het openbaar vervoer. Die
steun bestond eruit dat de
mensen van de Alliantie samen foldertjes uitdeelden aan
mensen die last hadden van
de staking. Om uit te leggen
dat als de RET’ers níét staken,
de reizigers voortaan altijd
vergeefs op hun bus staan te
wachten…
De lijst van deelnemers aan de
Alliantie voor Solidariteit is
indrukwekkend en de SP is er
trots op dat dit lukt in Rotterdam. Een paar voorbeelden
van organisaties die meevechten voor solidariteit:
Vakbonden: Abvakabo FNV,
FNV Bondgenoten en Didf.
Partijen: GroenLinks, PvdA
en SP.

Ook de actie die begon in de
herfst van 2011 was een groot
succes. De Kleijn: “We vroegen
mensen e-mailtjes te sturen
naar wethouder Baljeu, of
brieven. We hebben heel wat
afschriften van boze brieven en
e-mailtjes gezien!”

Jongerenorganisaties: Dwars,
Jonge socialisten en ROOD.
Cliëntenorganisaties: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, Cliëntenraad SoZaWe, Platform
gehandicapten Charlois en de
WSW-raad.
Andere organisaties: Advokatenkollektief Rotterdam,
Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam, Kunst in de
buurt, Straatadvocaten Rotterdam, Rotterdamse Sociale
Alliantie, Platform Buitenlanders Rijnmond.
Het zijn er nog veel meer:
kijk op de website

www.alliantievoorsolidariteit.nl

voor de volledige lijst. Daar
vindt u ook nieuws over de
Alliantie.
Bent u lid van een organisatie
die volgens u ook mee zou
moeten strijden voor solidariteit in de stad? Sluit u aan via
de website!

“Fantastisch nieuws voor
alle Rotterdammers”

Stevige meerderheid

De ontknoping kwam eind
januari, toen uiteindelijk ook
de PvdA om was. De Kleijn:
“Fantastisch nieuws voor alle
Rotterdammers. We zijn blij dat
het college de bezuiniging op
deze regeling door onze actie
heeft teruggedraaid en dat er nu
weer een stevige meerderheid
in de raad is voor gratis ov voor
65+. Zo zie je maar weer: als
Rotterdammers ergens écht voor
opkomen, dan wordt de druk zo

Samen
sterker

hoog dat de politiek gaat toegeven.”
Logisch

Voor de SP is gratis openbaar
vervoer voor ouderen heel
logisch. “Voor te veel ouderen is
de prijs van het ov een drempel

om voorzieningen, familie en
kennissen te bezoeken. Na de
ochtendspits zijn er in het ov
veel lege plaatsen. Het kost dus
weinig extra. En: gratis ov in de
stad is ook nog goed voor het
milieu,” aldus De Kleijn.

De publieke tribune zat overvol op 1 februari, toen bekend werd dat de handtekeningenactie een succes is.
Het applaus voor SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn was volgens de voorzitter van de vergadering “ongebruikelijk”,
maar volgens de opgeluchte Rotterdamse ouderen dik verdiend.

Solidariteit houdt niet op als het regent. Hier strijdt de
alliantie mee met de stakende schoonmakers voor
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en respect.

rooie rotterdammer
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Emile Roemer op Zuid:

“Rotterdammers krijgen
heel wat te verstouwen”
Er is een groot toekomstplan voor Zuid. Een landelijke aanpak van de achterstanden in dit deel van
Rotterdam; de Kwaliteitssprong op Zuid, heet het
deftig. Tot verbazing van de SP is de bewoners,
organisaties en mensen uit het onderwijs en welzijn
op Zuid niets gevraagd.
De belangrijkste mensen zijn nooit
uitgenodigd mee te praten over het
plan. Zonder hen, de mensen die
het weten en het moeten doen, is
het plan gedoemd te mislukken,
volgens de SP. Ook is het nog maar
de vraag of het beloofde geld voor
het plan er ooit komt.
Het Rijk, de gemeente, deelgemeenten, woningcorporaties en het
bedrijfsleven, allen ondertekenden
zij vorig jaar het plan in wijkgebouw ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein. Op termijn moeten vele
miljarden euro’s op tafel komen om
achterstanden in wonen, scholing, inkomen en werk de komende
twintig of dertig jaar in te lopen.
Ellende

De SP vindt dat de bewoners daar
nauw bij moeten worden betrokken
en zeggenschap over moeten krijgen. Met het huidige kabinetsbeleid
komt daar volgens SP-leider Emile
Roemer bitter weinig van terecht.
Volgens hem zul je in veel Rotterdamse wijken letterlijk de ellende
kunnen zien die dit kabinet veroorzaakt. Hogere ziektekosten, korten
op AOW, pensioen en bijstand,
bezuinigingen op voorzieningen en
openbaar vervoer maken een buurt
niet beter of veiliger.
Volgens de Rotterdamse SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn is een te-

kort aan inkomen het grootste probleem in Rotterdam en dus zeker
ook voor de bewoners op Zuid. Wat
de SP betreft moet de koopkracht
van de huidige bewoners worden
versterkt. Echte begeleiding bij
schulden, passend werk, geen IDof WSW’ers ontslaan als je niet iets
beters kan bieden, fatsoenlijk loon
en een menswaardige uitkering.
Huizen moeten worden opgeknapt
en als dat niet meer mogelijk is dan
moeten er na de sloop betaalbare
woningen voor in de plaats komen.

De Katrol in Bloemhof. Zij werken
met studenten die onderwijsondersteuning bieden aan kinderen in
achterstandswijken. In de Tarwewijk sprak Roemer met Piotr over
werknemers uit onder meer Polen
en huisjesmelkers die misbruik
van hen maken met alle sociale
gevolgen van dien. Maar ook met
ondernemers uit Hillesluis over hoe
veilig ondernemen volgens hen wél
werkt en met de Vreewijkers die
met succes hebben gestreden tegen
de komst van de sloopkogel.
Buurtbewoners en vakmensen
De middag werd afgesloten met een
bijeenkomst in hetzelfde wijkgebouw ‘t Klooster waar het plan voor
Zuid eerder door de bobo’s werd
ondertekend. De SP houdt in politiek en ambtelijk Den Haag scherp
in de gaten of het herstelplan voor

“Niet wachten op ‘dure
mensen’ maar iets doen
voor de huidige bewoners”
De Kleijn: ‘’Niet wachten op ‘dure
mensen’ maar iets doen voor de
huidige bewoners, zij zijn Zuid,
alleen dan maken bewoners een
grote kwaliteitssprong.’
Veilig ondernemen

Emile Roemer was in december op
Zuid om met bewoners te praten
over wat zij vinden van het nationale plan. Hij ging de buurten in en
sprak er over actuele problemen en
prachtige initiatieven, zoals die van

Zuid niet verzandt in ondoorzichtigheid en boekhoudkundige bureaucratie, beloofde Emile
Roemer. ‘’Al die miljarden moeten
we niet klakkeloos pompen in grote
projectbureaus. Buurten zijn er om
in te wonen en niet om alleen maar
op de tekentafel uitgedacht te worden. We moeten de verantwoordelijkheid durven geven aan buurtbewoners en vakmensen die dat heel
goed aankunnen”, zei Roemer.

Sprong of duik?
Zuid, je zal er maar wonen!
Rotterdam Zuid is geen Limburg
met groene heuvels en grote
villa’s. Er was een Pact op Zuid.
Met iedereen, misschien zelfs
de duivel, maar de bewoners
waren er niet bij betrokken. Nu
heet dat het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid.
Weer is wel óver maar niet mét
de Zuiderlingen gesproken.
Grootse horizonten, investeringen van vele miljarden worden
voorgespiegeld, maar zijn nu
nog vooral gebakken lucht.
De vraag is wie die kwaliteitssprong maken. Zijn dat de
huidige bewoners of moeten zij
eruit en villabewoners erin?

In 2010 stemden mensen op
Zuid massaal PvdA omdat ze
Pastors niet wilden. Ze krijgen
hem nu toch. Als superambtenaar! Wat gaat hij doen?
Voorkomen dat ze door een
opstapeling van bezuinigingen
op inkomens, op subsidies voor
zorg en welzijn, op onderhoud
van het schaarse groen, nog
verder achterop raken? Staat
Zuid op een springplank voor
een diepe duik in de crisis?
In Charlois pakken bewoners
nu de handschoen op en gaan
zelf aan Pastors vertellen hoe
hun wijken er uit moeten zien
in 2030 en wat er dan dus nu al
moet gebeuren. Voor de buurt,

door de buurt, steun op eigen
kracht! Anders werkt het niet.
Theo Coskun
¸
SP-bestuurder in Charlois

Foto’ van boven naar beneden:
Emile Roemer en Theo Coskun
in de Tarwewijk. Op bezoek bij De Katrol, die gratis leerondersteu¸
ning regelt voor kinderen in Charlois en Feijenoord. Emile Roemer luisterde aandachtig bij de bewonersorganisatie Vreewijk. Ook Kees Korbijn, Rotterdams zanger en componist, sprak met Emile;
hij had zich kandidaat gesteld voor de de functie van directeur van Zuid, omdat volgens hem een
ervaringsdeskundige (“al 85 jaar bewoner van Rotterdam Zuid”) nodig is.
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Wereldverbeteraars
De SP maakt in Rotterdam, wereldhaven en stad met een hoop verschillende culturen, veel werk van
de solidariteit tussen mensen uit alle
windstreken. Samen met hen voeren
we hier actie voor een betere stad en
een betere wereld.
Voor een aantal Rotterdamse SP’ers stopt dit
werk niet bij de stadsgrenzen; ze zijn voor
hun baan, studie of als vrijwilliger actief in
landen, waar de mensen hulp hard kunnen
gebruiken. Zelf zien ze het als de gewoonste
zaak van de wereld en lopen er niet mee te
koop. De Rooie Rotterdammer vroeg twee van
hen toch iets te vertellen over hun activiteiten. Youri Berends (aankomend arts) schrijft
vanuit Tanzania over (on)betaalbare medicijnen. Wiel Senden (gepensioneerd geohydroloog) was in Indonesië en schrijft over de
dagelijkse strijd voor veilig water.

Youri Berends:
“Arme zieken”
Ter afronding van mijn geneeskundestudie
loop ik co-schap in Tanzania. Hier wilde ik
hulpbehoevende mensen medische hulp
bieden. Dat bleek moeilijker dan gedacht.
Met mijn Nederlandse medische kennis ging
ik enthousiast van start. De verpleegkundige
keek me al snel vragend aan: ,,Dat medicijn
kennen we hier niet”. Op de vraag wat hier
dan wél is, kwam een duidelijk antwoord:
een ruim aanbod van antibiotica, waarvan de
namen rechtstreeks uit geschiedenisboeken
lijken te komen.

Moderne medicatie
Gelukkig bleek er ook medicatie voorhanden
waar ik wél wat ervaring mee heb: opgelucht
schreef ik dat voor. De volgende dag bleek
mijn patiëntje deze medicatie echter niet
te krijgen. Nu keek ik de verpleegkundige
verbaasd aan. Dergelijke moderne medicatie
blijkt alleen tegen betaling te worden verstrekt.
Met moeite probeer ik nu elke dag betaalbaarder medicatie bij elkaar te sprokkelen.
Op hoop van zegen. Ik herinner me dat ik
voor vertrek een stukje heb gelezen over het
TRIPS-akkoord: een in 1995 onder druk van
de westerse wereld gesloten akkoord dat
patentrechten op medicatie wereldwijd laat
gelden.
TRIPS-akkoord
Het Amerikaanse bedrijf dat de medicatie
maakt die ik voorschreef, heeft blijkbaar
besloten dat deze voor de Afrikaanse markt
alleen tegen een bepaalde prijs verkocht mag
worden.

Afrikaanse landen kunnen deze medicatie
ook zelf, veel goedkoper, produceren. Maar
dat mag niet vanwege het TRIPS-akkoord. De
argumentatie is dat op deze wijze bedrijven in
staat worden gesteld om nieuwe medicatie te
ontwikkelen. De meeste medicatie die nieuw
ontwikkeld wordt, is echter voor de westerse
markt bedoeld, omdat dat de grootste winsten oplevert voor de grote farmaceutische
bedrijven.
Terwijl ik mijn stethoscoop nog eens op de
borst van het kind leg en hoor dat de antibiotica hun werk nog niet hebben gedaan, vraag
ik me wanhopig af waarom het geld terug
moet worden verdiend ten koste van dit kind.

Wiel Senden:
“Betrouwbaar
water in
Surabaya”
Nu ik met pensioen ben, steek ik veel tijd in
de SP, maar ga ik ook regelmatig naar het buitenland als vrijwilliger voor PUM (Programma
Uitzending Managers). Zo was ik in september in Surabayabij de christelijke stichting
Pondok Kasi (Huisje van Liefde). Zij werken
in de sloppenwijken van Surabaya en op het
platteland van Java, Madoera, Bali en Sumatra. Ik heb geadviseerd oversanitaire voorzieningen en drinkwater: hoe kunnen de arme
mensen aan goedkoop, maar toch betrouwbaar water komen.

Open put
Op de foto testen we een open put, die in een
buitenwijk van Surabaya wordt gebruikt door
illegale bewoners, die daarom niet op leidingwater zijn aangesloten. Het water uit de put
gebruiken ze niet omdat op slechts drie meter
een bevloeiingskanaaltje loopt, waarboven
ze hun wc’s hebben gebouwd. Hun poep en
plas wordt snel afgevoerd, omdat het water in
het kanaaltje stroomt. Toch is het dan riskant
om vlakbij ook je drinkwater te onttrekken.
Daarom kopen ze hun water in jerrycans voor
een prijs zes keer zo hoog als die van leidingwater. Dat is een bekend verschijnsel in de
Derde Wereld. Bewoners van arme wijken
betalen een veelvoud per liter in vergelijking

Foto boven: Wiel Senden (links) in Surabaya. Foto onder: Youri Berends (links) in Tanzania.

metmensen in rijke buurten. Die zijn meestal
aangesloten op het leidingnet en kopen vaak
ook nog de ambtenaren van het waterbedrijf
om.

bacteriën en virussen. Iedere keer als ik in de
tropen ben, realiseer ik me in wat voor luxesituatie wij in Nederland verkeren. Je draait
de kraan open en er komt veilig en smaakvol
(beter gezegd: smaakvrij) water uit. Zelfs als je
in Surabaya leidingwater hebt is dat nog niet
Veilig en smaakvol
lekker, want het smaakt heel erg naar chloor.
Binnenkort ga ik naar Addateegala, Andra
De mensen daar, die het iets beter hebben,
Pradesh, India. De vraag daar is hoe je water
uit rivieren, open putten of opgevangen vanaf kopen dan ook flessenwater, waardoor ze
voor drinkwater vaak nog meer besteden dan
daken tot betrouwbaar drinkwater kunt made gemiddelde Nederlander.
ken zonder het te koken. Want dat kost heel
veel energie en is daarom duur voor mensen,
die toch al niet veel hebben. Er zijn gelukkig
goedkope methodes om het water te zuiveren.
Zelfs water een dag in de hete zon leggen
in een doorzichtige fles doodt de meeste



De crisis in Rotterdam: wat merkt u ervan?
De SP hoort graag van u wat er goed of fout gaat in Rotterdam. Wat merkt u van de crisis? Wat moet de Rotterdamse politiek anders doen? Heeft
u vragen of tips voor de SP?
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Mail deze informatie naar rotterdam@sp.nl of knip
deze bon uit en stuur op naar:
SP-Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
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Gezonde beweging in Rotterdam
In 2012 kunnen we onze borst nat
maken. Rechtse politici in Brussel, den Haag en onze eigen stad
‘beloven’ dat we dit jaar allemaal
zwaar gebukt zullen gaan onder
de bezuinigingen die ze voor ons
hebben bedacht. En dat het allemaal nog veel erger wordt. Of we
dat maar even over ons heen willen
laten komen. Het is immers crisis.
Toch kreeg 2012 een heel ander,
hoopvol begin in Rotterdam. De
mars van respect van 3.000 stakende schoonmakers en mensen
die hen steunen, waaronder de SP.
De schoonmakers strijden voor een
bescheiden verbetering van hun
beloning en werkomstandigheden.

Maar minsten zo belangrijk voor
hen is, dat zij waardering krijgen
van managers en opdrachtgevers.
Gewoon een beetje menselijke
behandeling; geen bezuinigingspost. Een schoonmaker behandel
je niet als vuil. De lange stoet door
Rotterdam, met onder andere Emile
Roemer voorop, voerde een spandoek mee met de tekst: “Dit is geen
mars maar een beweging”.
Het begin is er.
Uiteraard ging het die dag vooral
om de schoonmakers en hun
terechte eisen. Hun rijen kunnen
echter worden aangevuld door al
die andere groepen die de dupe
worden van de dolgedraaide crisispolitiek. Als het aan de SP ligt, gaat
dit ook gebeuren komend jaar: de
beweging zal nog verder groeien.

De schoonmakers kwamen naar het stadhuis om de gemeente op te roepen de code
te tekenen voor 'goed opdrachtgeverschap'. Dat betekent dat er geen onmogelijk lage
prijs wordt betaald voor schoonmaakwerk; die lage prijs komt uiteindelijk terecht op
het bordje van hardwerkende Rotterdamse schoonmakers.

Syrië aan de Schiekade

Links: ‘tentenkamp’ op het Jasmijnplein. Boven: SP’ers hangen het logo
van het plein op. Midden: Arabische
verzetsliederen op de dag van de opening. Onder: Rosh Abdelfatah: “Kunst
maakt politiek toegankelijker”

En toen kwam de Arabische lente naar Rotterdam. Syrische
Nederlanders en Rotterdamse SP’ers doopten expositieruimte Noorderlicht aan de Schiekade afgelopen zomer om
tot het Jasmijnplein. Er was werk van Syrische kunstenaars,
nieuws uit Syrië, muziek- en discussie avonden.
Initiatiefnemer van het Jasmijnplein is Rosh Abdelfatah. Hij zegt
over kunst in tijden van revolutie:
“Kunst maakt politiek toegankelijker. Mensen die niet van politieke
bijeenkomsten houden, kwamen
wel op het Jasmijnplein. En ik
weet zeker dat minister Rosenthal
nooit een actiegroep van Syrische
dissidenten zou hebben bezocht,
maar hij kwam, op uitnodiging van
SP-Kamerlid Harry van Bommel,
wel bij ons. Natuurlijk kreeg hij
onze visie op de ontwikkelingen in
Syrië.”

Ervaren actievoerders
De steun van lokale SP’ers was
volgens Rosh onontbeerlijk. “Zon-

der hen was het nooit zo’n succes
geworden. De SP’ers waren veel
ervarener in actievoeren dan wij,
en wisten beter hoe je jezelf zichtbaar maakt. Hun politieke en ons
culturele netwerk was een prima
combinatie.”
Toen de vluchtelingenstromen
richting Turkije op gang kwamen,
bezocht Rosh clandestien de
vluchtelingenkampen, die letterlijk
van de wereld waren afgesloten. Hij
nam papier, verf en viltstiften mee
en liet kinderen hun wereld tekenen. De kunstwerken smokkelde
hij naar Nederland, waar ze tentoongesteld werden in de centrale
bibliotheek. Tijdens een veiling in

de Steigerkerk brachten de werkjes
4000 euro op.
Het geld bracht Rosh terug naar de
kampen waar de nodige medicijnen, levensmiddelen en schoolspullen werden gekocht. Nederlandse kinderen gaven hem tekeningen
mee om hun leeftijdgenootjes een
hart onder de riem te steken.

Jasmijnpleiners
Kunstenaars en activisten van
allerlei achtergronden kwamen
samen op de Schiekade. De ‘jasmijnpleiners’ vertoonden een bijna
even grote verscheidenheid als de
demonstranten in Syrië : Koerden, Arabische soennieten, linkse
seculieren, christenen werkten in
Rotterdam samen voor een vrij en
democratisch Syrië voor iedereen.
“Die diversiteit zal in een democratisch Syrië een grote kans zijn”,
meent Rosh, “Zij voorkomt dat een
groep de macht grijpt. Zelfs als alle

soennitische moslims op de salafisten zouden stemmen – en dat doen
ze niet want de onderlinge verschillen zijn groot - kwamen ze nog niet
boven de 45procent. Maar mocht
een burgeroorlog uitbreken, dan is
diversiteit rampzalig, dan wordt het
iedereen tegen iedereen.”

Democratie ver weg
Na negen maanden van protesten
waarbij vele slachtoffers vielen, is
de democratie echter nog ver weg.
“Ik ben ervan overtuigd dat het
goed komt”, zegt Rosh, “maar het
Vrije Syrische leger – de troepen
die zich hebben afgescheiden van
Assad – hebben het erg moeilijk.
Pas nog werden tientallen militairen die zich bij het Vrije Syrische
leger hadden willen aansluiten
afgemaakt door de luchtmacht van
Assad. Vernietiging van vliegvelden en het instellen van een
no-fly zone door de internationale
gemeenschap zou deserteren van

Syrische militairen versnellen en
mogelijk een doorbraak forceren.
Buitenlandse grondtroepen zouden
averechts werken. Ik ben bang dat
Syriërs die nog geen kant gekozen
hebben, bij een grondaanval achter
Assad zullen gaan staan.”
Tot het echt is goed gekomen blijft
het Jasmijnplein de demonstranten
steunen. In het nieuwe hoofdkwartier in de Steigerkerk worden plannen gemaakt.

Multimedia-project
Rosh: “We denken na over een
multimedia-project, waarin we de
jongeren die met hun mobieltjes de
demonstraties filmden, willen opleiden tot journalist en filmmakers.
Hun rol in de ontwikkeling naar
een open en democratisch Syrië
moet worden ondersteund. Want
met de val van Assad zijn we er nog
niet. Dan begint het pas.”

rooie rotterdammer

Wilt u minder en slechter openbaar vervoer of wilt u meer en beter? Wilt u minder
betaalbare woningen in de stad of juist
meer? Minder zorg voor meer geld of juist
andersom? We – en dan bedoel ik ook u –
kunnen kiezen. Laat u niet wijsmaken dat
het niet anders kan, dat er geen geld voor
is. Want toen Griekenland in de problemen kwam, waren er ineens vele miljarden
euro’s beschikbaar.
Laat u ook niet wijsmaken dat u er toch
niks aan kunt veranderen. De mensen die
u dat wijsmaken houden niet zo van verandering. Democratie is veel meer dan eens
in de zoveel tijd gaan stemmen. Tussen
verkiezingen door kunt u ook uw keuze
kenbaar maken. Door het niet te pikken.
Door samen met anderen te protesteren.
Dat kan op de manier die bij u past: tijdens
een demonstratie of
met een nette brief
aan de krant. En
vooral door de partij
te steunen die wél
de goede keuzes
maakt. Laat u de
politiek aan anderen
over?
Diederik Olders
Voorzitter SP Rotterdam

beter
aanpakken.
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Wat ik wil zeggen: mensen zijn juist wél
de hele dag met politiek bezig. Namelijk
met de gevolgen ervan. Openbaar vervoer, betaalbaar wonen, werkloosheid,
ziektekosten en nog veel meer: de politiek
beïnvloedt de hele dag je leven. Minder ov,
duurdere zorg, minder betaalbare woningen: het zijn geen natuurrampen, maar
politieke keuzes.

stel een daad!

topmana
rgoed krijgt, terwijl de
zorg, terwijl ziekenzijn reiskosten niet ve
en voor hun huis en de
tal
be
er
me
s
ed
ste
t aan te doenik. onrecht dat ik niet v
ren die
dajarhewa
n mi
heiklpe
handdruk krijgt. Oude
en kijk, dan zie
jou om mij te
ik
om
ag
vra
Als
nag
m
rland.
aro
Da
.
keren
krijgt, terwijl de topma
ter en socialer Nede
eenreibe
huizen winst gaan uit
skosten niet vergoed
knokken voorzijn
l
wi
voo
die
en
en
tal
ere
be
ied
er
ar
na
die steeds me
Ik steek mijn hand uit
nddruk krijgt. Ouderen
m
ha
om
jou
ik
ag
vra
m
r.
keren. Daaro
Samen staan we sterke
huizen winst gaan uit fronten in en die wil knokken v
e naar iedere
opndalluit
jn ha
mind
ekrla
stede
Ik Ne
or de PVV, gaat
do
d
og
do
ge
A,
CD
e uit
uttrke
en
r. de wind
we-Rste
denreg
anng
orme
staeri
De regering van VVD
crisis worden doSa
de
n
va
rs
n leveren
ke
de
rza
tig
roo
standsgerech
tweeën splijten. De ve
tingverlaging, maar bij
las
ogpd door de PVV,
ero
be
atdo
gage
jgt
kri
roA,
CD
eu
en
en
nd
lev
D
jfs
ize
duVV
deng50van
regr eri
onde
De
en
gehouden. Het bedri
om
ink
n
ee
t
me
en
van
rses de crisis worde
mi
preke
oorza
verde
r jaar in. Iedereen
gaan
rg De
zon.
delijte
In sp
ee.ën
twan
ing
ga
it
tweeduizend euro pe
oru
vo
op
s
for
er
n kri
idiebelastingverlag
bsjgt
evesu
dri
jl de
wijfsl
t, be
gere inkomens
ho
ter
He
.
de
en
an
jl
ud
ga
wi
ho
og
ter
ge
ho
t,
om
rui
om
ink
n
hte
ink
ac
zullen ﬂ
ereen met ee
perkt wordt. De huren
nd euro per jaar in. Ied
be
ize
et
du
kk
ee
pa
tw
or
sis
vo
ba
t
op
he
s
jl
for
og, terwi
gere inkomens er
het eigen risico omho
achteruit, terwijl de ho
ftrek, overeind blijft.
tea
ren
. De huren zullen
ek
rdter
the
wome
po
hy
pe, rkt
de
be
t
kke
paee
hoe
sis
op villa’s, via
heet ba
n partij
lho
wij
ter
ter
,
gro
og
ho
om
ar
ico
Ma
ris
het eigen lid worden?
indr bli
overe
or aan een
dojft.
teanftre
arom zou ik eigenlijk
renrke
le jaa
the
hek,t he
hypo
de
j we
, via
wiek
b al SP gestemd. Wa
a’sve
,
he
vill
en
ik
op
:
ing
ez
ien
rki
ch
ss
mi
de
s
je
kunnen
Nu denk
een tijden
rden
, hoe meer we
we hebbenste
nt de SP is er niet all
en
Wa
zou ik eigenlijk lid wo
.
led
m
en
er
ks
aro
me
bo
Wa
e
.
n
ho
ka
md
r
En
aa
d.
ge
sta
SP
al
uw
b
in
ze voor elk
n,
he
k
ge
ik
oo
n:
zin
ar
kie
hie
ma
tijdens de ver
Nu denk je missc
t alleen in Den Haag,
de SP is er niet alleen
nt
Wa
led
n.
beter Nederland. Nie
er
kse
me
bo
e
n
ho
ka
r
En
ze voor elkaa
k in uw stad.
in Den Haag, maar oo
aanpakken.
Nederland. Niet alleen

bon om lid te Worden

Mensen zijn niet de hele dag met politiek
bezig. Ze hebben wel wat beters te doen.
Ze moeten hard werken om de huur of
hypotheek te kunnen betalen. En de zorgkosten gaan weer omhoog. En als je geen
werk hebt, ben je bezig met zoeken en met
de maand doorkomen zonder teveel schulden te maken. En omdat er minder bussen
rijden ben je langer onderweg naar je werk
of je sollicitatie. Het zou schelen als je een
betaalbare woning vlak bij je werk kon
krijgen, maar ja, die wachtlijsten.

stel een daaAlsdik!om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet vegerdrr eeagnenexkatran.hoEegen boschonuons ofmagokeudr die
en

Duiven
2012

Tijd voor
politiek?

bon om lid te Worden

pagina 8

