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‘De klappen van de crisis komen
hier extra hard aan’
Statenfractievoorzitter Lian Veenstra over
de opmars van de SP in Groningen

‘Willen we een fatsoenlijk, sociaal en
solidair land, of laten we het recht van de
sterkste en het ikke-ikke-gedrag helemáál
de dienst uitmaken? Daar draait het om de
komende verkiezingen. En als je kiest voor
het eerste, dan is het nodig dat de SP nog
veel groter wordt.’ Aldus Lian Veenstra (42)
uit Zuidbroek, voorzitter van de SP-fractie
in de Provinciale Staten van Groningen. Zij
is blij met de groei van haar partij, maar nog
lang niet tevreden. ‘Er zijn veel mensen die
net zo denken als wij, maar nog aan de kant
staan. Die roep ik op om ook mee te doen.’
De SP groeit snel in Groningen. Hoe verklaar je
dat?
‘Dat heeft alles te maken met de rode traditie
in de provincie, en natuurlijk ook met de SP en
de ontwikkelingen in de politiek. Steeds meer
mensen merken in de praktijk dat het rampzalig
is om alles maar aan het bedrijfsleven over te
laten. De banken die vrij spel krijgen en vervolgens de wereld in een diepe crisis storten. De
commercie die oprukt in de zorg, postbodes die
massaal hun baan verliezen: het komt allemaal
doordat bijna de hele politiek een heilig geloof
had in de zegeningen van de marktwerking.
Als enige heeft de SP daar steeds tegen gewaarschuwd. Wij krijgen nu steeds meer gelijk en dat
zien de mensen.’
Dat verklaart de hoge stand van de SP in de
peilingen. Maar de groei gaat in Groningen
sneller dan in de rest van het land. Het afgelopen jaar zijn er zelfstandige SP-afdelingen
bijgekomen in Appingedam, Haren, en Veendam. Ook in andere plaatsen in onze provincie
groeit de SP hard. Hoe kan dat?

‘Ik denk dat de klappen van de crisis en de
bezuinigingen hier harder aankomen dan in
andere regio’s. Kijk bijvoorbeeld naar de sociale
werkvoorziening die van enorm belang is in
Groningen. Daar gaat heel bot het mes in en de
mensen zoeken naar de beste manier om zich
daartegen te verzetten. Die komen dan niet uit
bij andere partijen, maar heel snel bij de SP.’
Vertel eens in je eigen woorden waarom iemand
lid zou moeten worden van de SP.
‘Niemand móet, laat ik dat voorop stellen. Maar
als je boos bent over wat er nu gebeurt – vrij
baan voor de banken en andere grote bedrijven
en bezuinigingen voor de mensen die een steuntje van de overheid het hardst nodig hebben –
én als je daar wat aan wilt veranderen, dan hoor
je echt bij de SP. Wij pakken asociale politiek
keihard aan en organiseren het verzet daartegen. En we bieden praktische hulp, bijvoorbeeld
op de spreekuren van onze hulpdienst. Vind
je dat belangrijk, kom dan meedoen. Dat is
mijn oproep. En... het is ook nog eens een heel
gezellige club! We hebben geen vergadercultuur,
maar stappen naar de mensen toe en organiseren creatieve acties. Dat is hartstikke leuk om te
doen.’
Het inmiddels gestruikelde kabinet bezuinigde
verkeerd, zeg je. Aan welke maatregel erger je
je het meest?
‘Mag ik er maar één noemen? Rutte, Wilders en
Verhagen kwamen met zoveel idiote voorstellen... Nou als ik er eentje moet uitpikken, dan is
dat de afbraak van de bijstand. Als je inwoont
bij je ouders of je kinderen, en je hebt geen
inkomen, dan krijg je ook geen bijstand meer.
Je familieleden moeten je maar onderhouden.

Dat levert enorme spanningen op in gezinnen
en dat draait de klok terug naar de jaren 50, toen
er nog geen bijstandswet was. Hiermee is echt
de beschaving bij het oud vuil gezet. Verschrikkelijk.’

‘Samen met anderen
creatieve acties organiseren,
hartstikke leuk!’
Je bent vast blij met de val van het kabinet...
‘Nou en of. Ik besef heel goed dat de komende
jaren moeilijk worden. Ook als de SP mee gaat
regeren moeten er vervelende maatregelen
genomen worden. Maar zo rechts en harteloos
als VVD, PVV en CDA te keer gingen, dat zal na
de verkiezingen niet meer terugkomen.’
Even over de provinciale politiek. In Groningen
en Pekela heeft de SP wethouders. In de Provinciale Staten hebben jullie zes zetels, waarmee
je in grootte de tweede plaats deelt met de VVD.
Waarom levert de SP geen provinciebestuurder?
‘Wij hadden graag ook in de provincie laten
zien dat we kunnen besturen. Groningen zou
daar beslist menselijk en socialer van geworden
zijn. Maar de PvdA koos voor de VVD. Met ons
hebben ze een paar gesprekjes gehad, maar niet
eens onderhandeld. Ik vind dat nog steeds heel
jammer en een gemiste kans. In Den Haag zitten
we samen in de oppositie. In Groningen hadden
we samen kunnen laten zien dat een sociaal beleid mogelijk is. Maar helaas, de Groningse PvdA
zag meer heil in samenwerking met de VVD.’

Wat stoort jou het meest aan het beleid van het
provinciebestuur van PvdA, VVD, GroenLinks
en D66?
‘Dat ze niet de duidelijke keuze maken om het
grootste problemen aan te pakken: de leegloop
aan voorzieningen in delen van de provincie. De
aandacht gaat in plaats daarvan juist uit naar de
grote projecten en de stad Groningen.’ •

Op naar 3000 SP-leden
in Groningen
De SP groeit als kool in Groningen.
Het afgelopen jaar zijn er Appingedam,
Haren en Veendam drie actieve afdelingen bijgekomen en in veel meer plaatsen
zijn werkgroepen aan de slag om ook
daar vaste voet aan de grond te krijgen.
Momenteel zijn 2.440 Groningers lid van
de SP. Met een stevige campagne willen
wij dat aantal binnen enkele maanden
naar 3000 tillen. Ook ú vragen we te
kiezen voor een grote en actieve partij
die dag in dag uit samen met de mensen
knokt voor een solidaire samenleving.
We vragen u te kiezen voor de SP: door
nu lid te worden en na de zomer SP te
stemmen. Werk mee met ons aan een
sociale uitweg uit de crisis! U kunt lid
worden door de bon achterop de krant in
te vullen en op te sturen. Of kijk op onze
website: www.sp.nl

‘Armoede werkt niet’

Houd Nederland beschaafd, red de sociale werkvoorziening!
Eén van de grootste rampen die de regering
van Rutte, Wilders en Verhagen over ons
land heeft uitgestort, is de afbraak van de
sociale werkvoorziening. Met volle inzet
steunt de SP het verzet daartegen.
In de sociale werkvoorziening verdwijnen
60.000 banen, het minimumloon wordt afgeschaft voor een grote groep mensen en veel
gemeenten – vooral in de provincie Groningen
– worden aan de bedelstaf gebracht doordat
de regering de subsidies voor de gemeenten drastisch kort. Met acties op alle sociale
werkplaatsen, twee landelijke ‘Armoede werkt
niet’-manifestaties en ondersteuning van vakbondsacties organiseert de SP het verzet tegen
dit afbraakbeleid.

Alleen al in de provincie Groningen haalde de SP
meer dan 10.000 getekende werkhandschoenen
op van mensen die solidair zijn met de werkers
in de sociale werkvoorziening. Op de foto SP’ers
in actie bij Synergon in Winschoten.

Samen tegen onrecht en
voor een sociale samenleving

Foto: Greenpeace

Enkele voorbeelden van SP-acties
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1 Een kolencentrale bouwen in de 21e eeuw?
Absurd. Vanaf het eerste begin steunde de SP
de acties ertegen. Het provinciaal bestuur zette
echter door en zadelt de Groningse waddenkust op met een verouderde en erg vervuilende
centrale.
2 ROOD is de actieve jongerenorganisatie
van de SP. ROOD knokt voor een OV-kaart voor
MBO’ers, tegen piepkastjes (mosquito’s) die
jongeren wegjagen, voor goed onderwijs voor
iedereen, tegen discriminatie en nog veel meer.
3 Met onze Hulpdienst helpen we op grote
schaal mensen die problemen hebben met de
overheid, verhuurder of werkgever.
Een miljoenbonus voor de man die duizenden
postbodes hun baan afpakt? Nee! En dus stonden we op de stoep bij Jacques Wallage, oudburgemeester en -staatssecretaris (PvdA) die nu
commissaris beloningsbeleid is bij PostNL.
Landelijk SP-fractievoorzitter Emile Roemer
maakte het afgelopen jaar regelmatig de tocht
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naar Groningen om zelf te komen luisteren naar
wat de mensen te vertellen hebben en uit te leggen waar de SP voor staat.

4 Bij verpleeghuis Wilhelmina Rustoord in
Opende bevindt de dichtstbijzijnde bushalte
zich op meer dan drie kilometer afstand. En ook
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op veel andere plaatsen in de provincie is de bus
veel te ver weg. De SP deed er grondig onderzoek naar, eiste verbetering en protesteerde met
een symbolische halte bij Rustoord.

5 Een heel massale actie was de campagne
om de spoedeisende hulp te behouden in het

Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl. Samen met
verpleegkundigen en veel mensen uit de regio
kwam de SP in actie.

Foto’s: 1 Greenpeace • 2 ROOD, jong in de SP
3 Kim Anderson • 4 en 5 SP-Groningen

Hennie Hemmes trapt
hard met wind tegen
De SP voert in veel plaatsen strijdbare
oppositie tegen bestuurders die te weinig
oog hebben voor de mensen. Maar op een
aantal plekken bestuurt de partij ook mee.
Zoals in Pekela waar Hennie Hemmes namens de SP wethouder is.

kun je laten zien dat je kunt fietsen. De SP loopt
niet weg voor verantwoordelijkheid. We nemen
ook moeilijke beslissingen en leggen uit waarom
en voor wie we dat doen.’
De SP heeft in Pekela onder andere de portefeuilles sociale en economische zaken en gaat
daardoor over het probleem van het grote aantal
mensen zonder werk. Hemmes: ‘Door bedrijven
naar Pekela te halen, hebben we weer mensen
aan het werk geholpen, daar ben ik trots op. En
bij een onderzoek van de FNV kwam Pekela na
Heerlen als sociaalste gemeente uit de bus. Het
is vast niet toevallig dat de SP ook in Heerlen de
wethouder van sociale en economische zaken
levert.’

‘Wil je met de SP in zee, dan is bezuinigen op
de allerarmsten onbespreekbaar’, zo ging de
Pekelder SP de onderhandelingen in nadat ze bij
de verkiezingen tweede partij van het dorp was
geworden. Hemmes is er trots op dat hij als wethouder kan knokken voor de mensen die op zijn
partij rekenen, maar merkt dagelijks hoe moeilijk dat is. ‘Het is geen tijd voor mooie vergezichten: het is alle hens aan dek om Pekela sociaal te
houden ondanks het absurde Haagse afbraakbeleid. Soms lig ik daar echt wakker van.’ Hemmes
merkt dagelijks dat het geen gemakkelijke tijd is
om wethouder te zijn. ‘Maar voor het gemak ben
ik niet de politiek ingegaan. Juist met tegenwind

Bram en Hennie openen samen Woonstee
in Pekela
Foto: PrachtigPekela.nl

Partij van de werkende mensen
Edwin Atema uit Groningen was vrachtwagenchauffeur en is nu voor FNV Bondgenoten
aanvoerder van de campagne ‘Gelijk werk,
gelijk loon’ in het beroepsgoederenvervoer. In
die functie strijdt hij tegen vervoerbedrijven
die met dubieuze constructies Oost-Europese
chauffeurs inhuren om de CAO te kunnen ontduiken. ‘Er is maar één partij meer die consequent de kant kiest van de mensen in Nederland
die de kost met hun handen moeten verdienen:
de SP’, aldus Edwin.

Foto uit voorstelling DWARS van De Steeg
Foto: JP.Yska

Voor een rechtvaardige
samenleving
Hanneke Jagersma was burgemeester van de –
inmiddels opgeheven – gemeente Beerta en is
nu consulent bij Humanitas, de vereniging die
het sociale in de samenleving versterkt met vrijwilligerswerk. Hanneke: ‘Je ziet de tweedeling in
de samenleving steeds groter worden. Wie rijk
en machtig is, krijgt steeds meer te vertellen, ten
koste van de gewone mensen. Die ontwikkeling
moeten we stoppen, en als geen andere partij
zet de SP zich daarvoor in.’

Luisteren en meedenken

Tussen Nijntje en Mulisch

Reumapatiënt Anita Sanders uit Stadskanaal
is visueel beperkt, maar dat weerhoudt haar
er niet van voorzitter te zijn van de regionale
Reumapatiëntenvereniging en actief te zijn in
de SP. ‘Mensen als ik worden op alle fronten
door de bezuinigingen gepakt. Ik kwam
daartegen in het geweer en kreeg alle steun
van de SP. Emile Roemer nodigde mij uit voor
een gesprek. Hij luistert naar de mensen en
laat ze meedenken over hoe het anders en
beter kan.’

Karin Noeken is theatermaker en artistiek leider
bij Jongerentheatergroep De Steeg: ‘Bij De Steeg
maken we educatief theater op middelbare en
MBO-scholen. De vorige regering en de provincie Groningen gaven aan dat alleen kinderen in
het basisonderwijs daarmee gediend zouden
zijn. Tegelijkertijd krijgen orkesten en schouwburgen de opdracht om jongeren naar het
theater te krijgen. Dat is alsof je kinderen Nijntje
laat lezen, daarna niets, want daar is geen geld
voor, en als ze 21 jaar zijn moeten ze Mulisch
lezen. De SP steunde ons en mede daardoor kan
De Steeg haar missie voortzetten.’

Voor onze kinderen
Sandra Herkströter uit Warffum werkt in het
speciaal onderwijs en maakt zich enorm boos
over de bezuinigingen die de regering daar wil
doorvoeren: ‘Kwetsbare leerlingen gaan de extra
aandacht missen die ze nodig hebben en het regulier onderwijs komt onder druk te staan door
de toestroom van zorgleerlingen. Ik sta helemaal achter de SP-actie ‘1 voor onze kinderen’.’

Armoede zorgt voor ziekte en
achterstelling

Hart voor de zorg
Huisarts Tineke Slagter uit Zuidhorn vertegenwoordigt de SP in de Eerste Kamer. ‘Als huisarts
ervaar ik dagelijks hoever de Haagse werkelijkheid van de mensen en hun zorgen afstaat.
Dat móet en kan anders. De SP werkt daaraan,
daarom voel ik me er thuis.’

Kinderarts Willem Bliek is een van de drijvende
krachten achter de zeer actieve SP in Bellingwedde: ‘In de praktijk heb ik ervaren wat
ongelijke verdeling van de welvaart betekent
voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen: armoede leidt tot ziekte en achterstand.
Sinds de jaren tachtig zag ik de onrechtvaardige
verhoudingen alleen maar toenemen. Daarom
werd ik actief in de SP, de partij die daar écht
tegen knokt.’

Red de postbode

Om 7 uur bij de poort

Kiezen voor verzet

Voor postbode Fokko van de Schuur uit Meeden
was de overstap van GroenLinks naar de SP duidelijk toen alleen de SP zich verzette tegen het
kapotmaken van het ooit gerespecteerde beroep
van postbode: ‘Heel veel belangrijke publieke
taken worden geprivatiseerd en geliberaliseerd.
Leuk voor de managers, maar funest voor de
werknemers in de sector en de burgers. De SP
komt op voor die mensen, bijvoorbeeld met de
campagne ‘Red de postbode’. En – wat ik ook
belangrijk vind – de partij doet ook geweldig
veel voor het milieu.’

Anneke Drenth werkt bij de sociale werkvoorziening Wedeka en is een van de harde werkers
in de Veendamse SP-afdeling: ‘Bij ons op de
sociale werkplaats kwamen alle politieke partijen wel een kijkje nemen. Ze gingen allemaal
in gesprek met de directie en de wethouders.
Alleen de SP stond er ook om 7 uur ’s ochtends
om met óns te praten. Ik ben toen lid geworden, omdat ik niet wil toekijken hoe ze onze
werkplek afbreken. Samen met mijn collega’s en
partijgenoten knok ik voor wat kwetsbaar is en
behouden moet blijven.’

Tekenaar Kees Willemen uit Onderdendam publiceert onder andere in de Groningse Universiteitskrant en op de website van de SP. Daar werd
zijn prent van een blinde premier Rutte die geen
armoede ziet, uitgeroepen tot de beste van 2011.
‘Ik heb voor de SP gekozen vanuit maatschappelijk onbehagen,’zo geeft hij aan. ‘En ik zou
willen dat veel meer mensen die keuze maken.
Juist nu, op het moment dat heel veel mensen
buiten de boot vallen door de bezuinigingen op
onderwijs, zorg en allerlei publieke instituten.
De SP verzet zich daar krachtig tegen.’

Hier is de SP!
Wilt u meer weten over SP-activiteiten in uw gemeente? Mail of bel ons
Appingedam

Groningen

Menterwolde

Stadskanaal

T 06 5201 5739
E appingedam@sp.nl
I appingedam.sp.nl

T (050) 311 90 50
E groningen@sp.nl
I groningen.sp.nl

T 06 4170 5049
E menterwolde@sp.nl
I menterwolde.sp.nl

T 06 5592 7734
E stadskanaal@sp.nl
I stadskanaal.sp.nl

Bellingwedde

Haren

Oldambt

Veendam

T (0597) 53 01 60
E bellingwedde@sp.nl
I bellingwedde.sp.nl

T 06 2294 9835
E haren@sp.nl
I haren.sp.nl

T 06 2904 2433
E oldambt@sp.nl
I oldambt.sp.nl

T 06 5205 2293
E veendam@sp.nl
I veendam.sp.nl

Delfzijl

Hoogezand-Sappemeer

Pekela

Vlagtwedde

T 06 2904 2433
E delfzijl@sp.nl
I provinciegroningen.sp.nl

T 06 2450 5933
E hoogezand-sappemeer@sp.nl
I hoogezand-sappemeer.sp.nl

T 06 2164 3574
E pekela@sp.nl
I pekela.sp.nl

T (0599) 785 363
E vlagtwedde@sp.nl
I stadskanaal.sp.nl

Eemsmond

Leek

Slochteren

T 06 3318 0476
E eemsmond@sp.nl
I groningen.sp.nl

T 06 1538 5685
E leek@sp.nl
I leek.sp.nl

T 06 2241 6991
E slochteren@sp.nl
I provinciegroningen.sp.nl

Heeft uw gemeente nog geen SP-afdeling
en wilt u aan de slag om er wel een op te bouwen? Neem dan contact op met Pim Siegers:
E psiegers@sp.nl T 06 3896 3417.

Kies partij
Sluit u aan
bij de SP
’Een portie geluk van de SP’
Het lidmaatschap van de SP kost slechts 5 euro per
kwartaal. Daarvoor ontvangt u elke maand het nieuws- en
opinieblad de Tribune in de bus, en kunt u gratis gebruik
maken van Tomaatnet, de unieke e-mailservice van de SP.
Als welkomstcadeau ontvangt u bovendien een handige
SP-2GB USB-stick. Maar belangrijker nog, u doet mee in
de strijd voor een beter Nederland. En die steun kunnen
we hard gebruiken.

BON OM LID TE WORDEN

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.
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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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Stuur deze bon naar:
SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of
een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

Groningen
3000 ledentour mei 2012

datum

Regiovertegenwoordiger Pim Siegers: ‘We gebruiken de koekjes als we huis-aan-huis aanbellen om deze krant af te geven.
Ik ben van de SP en ik kom u een portie geluk brengen is een leuke binnenkomer die mensen nieuwsgierig maakt. En natuurlijk leggen we dan uit dat een politieke partij geen geluk kan brengen. Wat de politiek wel kan, is zorgen voor omstandigheden waarin iederéén de kans krijgt zijn geluk na te streven, niet alleen de mensen met veel geld. Ook vertellen we
erbij dat de SP zich daar met alle kracht voor inzet, en dat we de steun van veel meer mensen hard nodig hebben.’

gen
envel in Gronin
Twee keer kippwas
en bij de officiële start
ik in korte tijd twee keer in Groning

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal

roepnaam

Geluk zit in een sociale en menselijke samenleving. Zet je ervoor is. Word SP’er. Zo luidt de boodschap die
verstopt zit in de duizenden gelukskoekjes die de SP momenteel in Groningen uitdeelt.

Emile Roemer
er
voorzitter SP-fractie Tweede Kam

