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Frédérique Spigt: “Gewoon een podium met een 
goeie programmering, dat heeft Rotterdam nodig!”
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Rotterdam bezuinigt meer dan een 
half miljard, een zevende deel van 
de totale begroting. de Kleijn: “Juist 
in deze moeilijke tijd is het be-
langrijk 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. daar-
naast 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 pen-
sioen, 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 oude-
ren 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 maatrege-
len die de sociale kwaliteit en de 
solidariteit in de stad verslechte-
ren. 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 ke-
ren,  zal iedereen in 2012 pas écht 
goed de gevolgen van de crisis en 
bezuinigingen merken. dit kabi-
net 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 eco-
nomie kapot te bezuinigen. Voor 
Rotterdam betekent dit verpaupe-
ring; meer daklozen; lang wach-
ten 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 Rot-
terdammers en bedrijven die dat 
wél kunnen betalen. een hogere 
afdracht aan de stad van het Ha-
venbedrijf Rotterdam dat nu flinke 
winsten haalt. Het schrappen van 
prestigeprojecten als de lobby om 
de olympische Spelen naar Rot-

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 afbraak-
beleid 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 Rotter-
dammers, eraan meewerkt dat de 

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 kabinet-
Rutte nog een extra schep ellende te gooien. Die ook weer 
direct terechtkomt bij de Rotterdammers die toch al het 
minst te besteden hebben.

“Wegbezuinigen van nuttige
  voorzieningen in de wijken:
  dom en kortzichtig”

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-

ken om een belangrijk deel van de 
naoorlogse sociale verworvenhe-
den 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 zit-
ten om geschoren te worden door 
Rutte. Voor ons als SP is verzet en 
solidariteit de belangrijkste bood-
schap om het tijd te keren.”

meer nieuws: rotterdam.sp.nl   •   facebook: sprotterdam   •   twitter: sprotterdam
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“Absurd”, noemt Frédérique Spigt het, dat een metropool als 
Rotterdam het al jaren moet doen zonder écht pop podium. 
Zoals Paradiso in Amsterdam of 013 in Tilburg. ”Het is be-
langrijk 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”.
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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 koopwo-
ningen 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 onder-
houden. 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

SucceSvoL 
verzet 
teGeN SLooP 
NIeuw  
crooSwIjK

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-

frédérIque SPIGt SteuNt PoPActIe SP

Rotterdam verdient ruimte 
voor popmuziek

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 we-
reldacts als the Police en elvis Cos-
tello. 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 voedings-
bodem; 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 opge-
splitst, terwijl een podium er moet 
zijn om mensen samen te brengen.”
“er is genoeg ruimte in de stad 

voor zo’n middelgrote zaal. Het 
hoeft helemaal geen nieuw, duur, 
sjiek gebouw te zijn. Gewoon een 
podium met een goeie programme-
ring, 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 be-
moei ik me niet zo actief mee. maar 
ik vind het heel belangrijk dat jullie 
je daar als SP sterk voor maken. dat 
steun ik”. 

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 po-
dium komt in de binnenstad en de 
gemeente investeert over de gehele 
breedte van de popsector. maar het 
belangrijkste vindt Rood dat er 

eerst een goede visie over de Rot-
terdamse popsector op tafel komt, 
gemaakt door mensen met ver-
stand 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. 

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 voedings-
bodem.”

Foto: Marie-Louise van Dijk



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 tele-
foontje 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. ’

Elke vraag
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 kun-
nen met elke vraag bellen. als we 
niet kunnen helpen, zeggen we dat 

Eerste hulp bij onrecht

“wIj KrIjGeN 
de meNSeN 
AAN de LIjN 
dIe de GevoLGeN 
voeLeN vAN 
het beLeId”

“Mensen kunnen
  met elke vraag 
  bellen”

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. 

ook eerlijk. Bijvoorbeeld een vrouw 
die samen wilde gaan samenwonen 
met haar gehandicapte vriend. Pro-
bleem 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.’ 

Meegegaan op gesprek
Regelmatig kan de hulpdienst echt 
wat betekenen. desirée: ‘Zo heb 
ik een dame geholpen die volgens 
haar ten onrechte geen loonsverho-
ging had gekregen. Na wat tele-
foontjes ben ik gewoon meegegaan 
op gesprek. de manager keek wat 
beduusd dat ik erbij zat, maar dat 
gesprek was heel verhelderend. Na 

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

Echt de SP
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 gevol-
gen 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 evides-
rekening 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 

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 contactge-
gevens 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 

gemeente voor een nieuwe vloer-
bedekking. 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 aan-
vraag, maar ik schrijf niet op dat je 
niet kunt sparen. dan moet je ook 
eerlijk zijn.’

de SP-huLPdIeNSt
De SP-Hulpdienst is telefo-
nisch bereikbaar op donder-
dagavond van 19:00 tot  
20:00 uur: (010) 340 06 80. 
U kunt ook altijd een  
e-mailtje sturen: 
hulpdienstrotterdam@sp.nl
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GeeN
woordeN
mAAr
dAdeN

U weet wat partijen beloven tijdens de ver-
kiezingen. 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 pu-
blieke tribune zitten, of bekijk de videover-
slagen op rotterdam.raadsinformatie.nl   
Rotterdamse democratie is méér dan eens in 
de vier jaar op iemand stemmen!

motIe         SP  PvdA LeefbAAr
          rotterdAm

Armoede - gebruik extra rijksbijdrage voor armoede-
bestrijding 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  tegen

Wachtgeld - Schaf wachtgeld voor gemeente-
raadsleden af        voor  tegen   voor

deSIrée verLeGh eN heNK freeLING
Desirée heeft Tropische Landbouw gestudeerd en heeft tien jaar in 
Zuid-Amerika gewoond en gewerkt. Daarna heeft ze rechten ge-
studeerd en enige jaren college gegeven.Vervolgens tot aan haar 
pensioen werkzaam geweest in management functies. 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.



pagina 4    rooie rotterdammer

De maandenlange inzet en 
acties van de SP Rotterdam 
hebben zijn vruchten afge-
worpen. Het gratis openbaar 
vervoer voor alle 65 plusser 
blijft in stand. De SP bedankt 
alle Rotterdammers die de 
afgelopen maanden hun 
handtekening hebben ge-
plaatst.

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

SP is blijven strijden
Gedurende de actie kreeg de SP 
steun van steeds meer andere 
partijen. de Kleijn: “al in 2008 
verzamelden wij handtekenin-
gen voor gratis ov voor 65-plus-
sers. dat is uiteindelijk een groot 
succes geworden. Sindsdien is 
de SP blijven strijden zodat het 
gratis ov voor 65+ behouden 
bleef.’ 

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!” 

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 

Gratis ov voor 
65-plussers blijft!

SP-SucceS:

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

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 sa-
men 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 Rot-
terdam. een paar voorbeelden 
van organisaties die meevech-
ten voor solidariteit:

Vakbonden: abvakabo FNV, 
FNV Bondgenoten en didf. 
Partijen: GroenLinks, Pvda 
en SP.

hoog dat de politiek gaat toege-
ven.”

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.

SAmeN 
SterKer

Jongerenorganisaties: dwars, 
Jonge socialisten en Rood.
Cliëntenorganisaties: alge-
mene Nederlandse Gehan-
dicapten organisatie, Cliën-
tenraad SoZaWe, Platform 
gehandicapten Charlois en de 
WSW-raad.
Andere organisaties: advo-
katenkollektief Rotterdam, 
diaconaal Centrum Paulus-
kerk Rotterdam, Kunst in de 
buurt, Straatadvocaten Rot-
terdam, Rotterdamse Sociale 
alliantie, Platform Buitenlan-
ders 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 solidari-
teit in de stad? Sluit u aan via 
de website!

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.

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

“Fantastisch nieuws voor 
  alle Rotterdammers”

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.
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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 be-
wonersorganisatie 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.

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 Program-
ma Kwaliteitssprong Zuid. 

Weer is wel óver maar niet mét 
de Zuiderlingen gesproken. 
Grootse horizonten, investerin-
gen van vele miljarden worden 
voorgespiegeld, maar zijn nu 
nog vooral gebakken lucht. 
De vraag is wie die kwaliteits-
sprong 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 superamb-
tenaar! 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

SProNG of duIK?

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, deelge-
meenten, woningcorporaties en het 
bedrijfsleven, allen ondertekenden 
zij vorig jaar het plan in wijkge-
bouw  ‘t Klooster aan het afrikaan-
derplein. op termijn moeten vele 
miljarden euro’s op tafel komen om 
achterstanden in wonen, scho-
ling, 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 krij-
gen. met het huidige kabinetsbeleid 
komt daar volgens SP-leider emile 
Roemer bitter weinig van terecht. 
Volgens hem zul je in veel Rotter-
damse wijken letterlijk de ellende 
kunnen zien die dit kabinet veroor-
zaakt. 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-fractie-
voorzitter Leo de Kleijn is een te-

emILe roemer oP zuId:

“Rotterdammers krijgen
  heel wat te verstouwen”

kort aan inkomen het grootste pro-
bleem 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 id- 
of 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 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 natio-
nale plan.  Hij ging de buurten in en 
sprak er over actuele problemen en 
prachtige initiatieven, zoals die van 

“Niet wachten op ‘dure
  mensen’ maar iets doen
  voor de huidige  bewoners”

de Katrol in Bloemhof. Zij werken 
met studenten die onderwijsonder-
steuning bieden aan kinderen in 
achterstandswijken. in de tarwe-
wijk 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 wijkge-
bouw ‘t Klooster waar het plan voor 
Zuid eerder door de bobo’s werd 
ondertekend. de SP houdt in poli-
tiek en ambtelijk den Haag scherp 
in de gaten of het herstelplan voor 

Zuid niet verzandt in ondoor-
zichtigheid en boekhoudkun-
dige 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 wor-
den. We moeten de verantwoorde-
lijkheid durven geven aan buurtbe-
woners en vakmensen die dat heel 
goed aankunnen”, zei Roemer. 

Er is een groot toekomstplan voor Zuid. Een lande-
lijke 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. 

¸

¸
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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?

De SP maakt in Rotterdam, wereld-
haven en stad met een hoop ver-
schillende 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 activitei-
ten. Youri Berends (aankomend arts) schrijft  
vanuit tanzania over (on)betaalbare medi-
cijnen. Wiel Senden (gepensioneerd geohy-
droloog) 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 ver-
strekt. 
met moeite probeer ik nu elke dag betaal-
baarder 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. 

wereLdverbeterAArS

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 win-
sten oplevert voor de grote farmaceutische 
bedrijven.

terwijl ik mijn stethoscoop nog eens op de 
borst van het kind leg en hoor dat de antibio-
tica 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 bui-
tenland als vrijwilliger voor PUm (Programma 
Uitzending managers). Zo was ik in septem-
ber 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 Suma-
tra. ik heb geadviseerd oversanitaire voorzie-
ningen en drinkwater: hoe kunnen de arme 
mensen aan goedkoop, maar toch betrouw-
baar 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 leiding-
water 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 leiding-
water. dat is een bekend verschijnsel in de 
derde Wereld. Bewoners van arme wijken 
betalen een veelvoud per liter in vergelijking 

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

Veilig en smaakvol 
Binnenkort ga ik naar addateegala, andra 
Pradesh, india. de vraag daar is hoe je water 
uit rivieren, open putten of opgevangen vanaf 
daken tot betrouwbaar drinkwater kunt ma-
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 

bacteriën en virussen. iedere keer als ik in de 
tropen ben, realiseer ik me in wat voor luxe-
situatie 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 
lekker, want het smaakt heel erg naar chloor. 
de mensen daar, die het iets beter hebben, 
kopen dan ook flessenwater, waardoor ze 
voor drinkwater vaak nog meer besteden dan 
de gemiddelde Nederlander.

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

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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initiatiefnemer van het Jasmijn-
plein is Rosh abdelfatah. Hij zegt 
over kunst in tijden van revolutie: 
“Kunst maakt politiek toegankelij-
ker. 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-

Syrië aan de Schiekade

in 2012 kunnen we onze borst nat 
maken. Rechtse politici in Brus-
sel, 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 alle-
maal 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 sta-
kende schoonmakers en mensen 
die hen steunen, waaronder de SP. 
de schoonmakers strijden voor een 
bescheiden verbetering van hun 
beloning en werkomstandigheden. 

Gezonde beweging in Rotterdam
maar minsten zo belangrijk voor 
hen is, dat zij waardering krijgen 
van managers en opdrachtgevers. 
Gewoon een beetje menselijke 
behandeling; geen bezuinigings-
post. een schoonmaker behandel 
je niet als vuil. de lange stoet door 
Rotterdam, met onder andere emile 
Roemer voorop, voerde een span-
doek 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 crisis-
politiek. 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.

En toen kwam de Arabische lente naar Rotterdam. Syrische 
Nederlanders en Rotterdamse SP’ers doopten expositie-
ruimte Noorderlicht aan de Schiekade afgelopen zomer om 
tot het Jasmijnplein. Er was werk van Syrische kunstenaars, 
nieuws uit Syrië, muziek- en discussie avonden. 

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 zicht-
baar 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 teke-
nen. de kunstwerken smokkelde 
hij naar Nederland, waar ze ten-
toongesteld 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 medicij-
nen, levensmiddelen en schools-
pullen werden gekocht. Nederland-
se 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 ‘jas-
mijnpleiners’  vertoonden een bijna 
even grote verscheidenheid als de 
demonstranten in Syrië : Koer-
den, arabische soennieten, linkse 
seculieren, christenen werkten in 
Rotterdam samen voor een vrij en 
democratisch Syrië voor iedereen. 
“die diversiteit zal in een demo-
cratisch Syrië een grote kans zijn”, 
meent Rosh, “Zij voorkomt dat een 
groep de macht grijpt. Zelfs als alle 

soennitische moslims op de salafis-
ten zouden stemmen – en dat doen 
ze niet want de onderlinge verschil-
len 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 militai-
ren die zich bij het Vrije Syrische 
leger hadden willen aansluiten 
afgemaakt door de luchtmacht van 
assad.  Vernietiging van vlieg-
velden 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 hoofdkwar-
tier in de Steigerkerk worden plan-
nen gemaakt. 

Multimedia-project
Rosh: “We denken na over een 
multimedia-project, waarin we de 
jongeren die met hun mobieltjes de 
demonstraties filmden, willen op-
leiden 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.”

Links: ‘tentenkamp’ op het Jasmijn-
plein. Boven: SP’ers hangen het logo 
van het plein op. Midden: Arabische 

verzetsliederen op de dag van de ope-
ning. Onder: Rosh Abdelfatah: “Kunst 

maakt politiek toegankelijker”
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Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die 

zijn reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden 

handdruk krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl zieken-

huizen winst gaan uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. 

Samen staan we sterker.

De regering van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, gaat Nederland op alle fronten in 

tweeën splijten. De veroorzakers van de crisis worden door de regering-Rutte uit de wind 

gehouden. Het bedrijfsleven krijgt belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden leveren 

tweeduizend euro per jaar in. Iedereen met een inkomen onder de 50 duizend euro gaat erop 

achteruit, terwijl de hogere inkomens er fors op vooruit gaan. In de zorg gaan de premies en 

het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket beperkt wordt.  De huren zullen fl ink omhooggaan, terwijl de subsidie 

op villa’s, via de hypotheekrenteaftrek, overeind blijft. 

Nu denk je misschien: ik heb al SP gestemd. Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Maar hoe groter een partij, hoe meer 

ze voor elkaar kan boksen. Want de SP is er niet alleen tijdens de verkiezingen, wij werken het hele jaar door aan een 

beter Nederland. Niet alleen in Den Haag, maar ook in uw stad. En hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen 

aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, 

fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

Met vriendelijke groet,Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, Emile Roemer, 

stel een daad!
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U steunt de SP al vanaf € 5,- per kwartaal. 

U krijgt dan elke maand ons nieuws-
magazine Tribune en als nieuw lid krijgt 
u een welkomstgeschenk! 

Lid worden kan heel 
eenvoudig via 
www.sp.nl en 
met de bon 
hiernaast.

SteuN 
de SP U bent al lid van de SP voor 

€ 5,- per kwartaal. 
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

kom de sp 
versterken 
 – Word lid

kwartaalbijdrage € 5,– (minimum) € 7,50 € 10, –
 € 12,50 € 15,– anders  € 
   

ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of 
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die 

zijn reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden 

handdruk krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl zieken-

huizen winst gaan uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. 

Ik steek mijn hand uit naar iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. 

Samen staan we sterker.

De regering van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, gaat Nederland op alle fronten in 

tweeën splijten. De veroorzakers van de crisis worden door de regering-Rutte uit de wind 

gehouden. Het bedrijfsleven krijgt belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden leveren 

tweeduizend euro per jaar in. Iedereen met een inkomen onder de 50 duizend euro gaat erop 

achteruit, terwijl de hogere inkomens er fors op vooruit gaan. In de zorg gaan de premies en 

het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket beperkt wordt.  De huren zullen fl ink omhooggaan, terwijl de subsidie 

op villa’s, via de hypotheekrenteaftrek, overeind blijft. 

Nu denk je misschien: ik heb al SP gestemd. Waarom zou ik eigenlijk lid worden? Maar hoe groter een partij, hoe meer 

ze voor elkaar kan boksen. Want de SP is er niet alleen tijdens de verkiezingen, wij werken het hele jaar door aan een 

beter Nederland. Niet alleen in Den Haag, maar ook in uw stad. En hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen 

aanpakken. 

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, 

fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

Met vriendelijke groet,Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, Emile Roemer, 

stel een daad!
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tIjd voor 
PoLItIeK?
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 zorg-
kosten gaan weer omhoog. En als je geen 
werk hebt, ben je bezig met zoeken en met 
de maand doorkomen zonder teveel schul-
den 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.

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

Wilt u minder en slechter openbaar ver-
voer 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 proble-
men 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 veran-
dering. 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
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