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SP’ers bellen aan bij duizenden Zutphenaren
Sinds de campagne-aftrap op
7 januari tot aan de laatste
week van de verkiezingen
gingen de Zutphense kloppers 4 keer per week de deuren langs. Zij waren voorafgegaan door het folderteam
dat de komst van de SP’ers
per flyer aankondigde. Zij
belden aan bij meer dan
5.000 Zutphenaren en meer
dan 1.200 Zutphenaren deden open voor een gesprek.
Wat hebben zij daar zoal gehoord?

Het kloppersteam

Veel ontevredenheid over de
politiek
Aan de deur troffen de SP’ers
vaak mensen met een afkeer van
de politiek. “Terecht,” zegt klopper
en SP-fractievoorzitter Mathijs ten
Broeke. Zijn verklaring: “Zo’n 40
jaar geleden ging de Nederlandse
politiek een Amerikaanse koers
varen. Onder aanvoering van de
VVD en met steun van CDA, D66
en PvdA werd er neoliberaal beleid gevoerd: het uitverkopen van
nationale zekerheden. Dat was
beleid waar vooral grote bedrijven
belang bij hadden. Een hele generatie groeide op die de politiek alleen maar kent van bezuinigingen.
Zo ook in Zutphen. De zorg werd
vermarkt, de huren gingen om-

hoog, arbeidsmigranten werden
voor uitbuitlonen naar Nederland
gehaald terwijl Nederlanders
geen werk hadden.”
Financiële achteruitgang
“We spraken mensen die hun
vertrouwde buurt zagen veranderen. Zij konden twintig jaar geleden nog prima rond komen, maar
zitten nu elke maand met stress
te wachten tot er weer geld is.
Terwijl de Nederlandse economie
steeds rijker geworden is. Deze
mensen zien dat traditionele Nederlandse waarden als geborgenheid en voor elkaar zorgen verloren zijn gegaan en willen op politici stemmen die daar wat aan
doen. Maar steeds weer horen zij
dat politici voor verkiezingen
allerlei mooie beloftes doen, terwijl mensen na de verkiezingen
merken dat er toch wéér bezuinigd wordt. Ik vind het niet gek
dat mensen het vertrouwen in de
politiek volledig kwijt zijn. Ik ben
het eigenlijk wel met ze eens.
Maar niet stemmen is juist dan
geen optie!”

We verspreidden 1.200 magneetjes waarmee mensen hun
stempas op de koelkast konden plakken, zodat ze deze
niet kwijt raakten.

Mensen in beweging brengen
Maar is de SP niet net zo’n partij
van allerlei mooie beloftes? “Nee,’
zegt Ten Broeke, “Wij beloven
maar één ding en dat is dat er
niets verandert als mensen niet
zelf in beweging komen. Er is in
de geschiedenis van de mensheid
nog nooit iets te gunste van de
gewone bevolking veranderd door
een verkiezing of een stemming in
het parlement; daar gingen altijd
volksbewegingen aan vooraf.
Daarom gaan we die deuren langs
en daarom organiseren wij huiskamerbijeenkomsten. Het is niet
voor niets dat wij 10.000 man op
het Malieveld bijeen weten te krijgen.”

In gesprek met kamerkandidaten
bij de rode SP-familie Müller
Op zondagmiddag 12 maart a.s.
kunnen geïnteresseerden om
16.00 uur terecht in de woonkamer van het ouderlijk huis
van Nils en Ellis Müller.
De Zutphense broer en zus zijn
kandidaten voor de 2e Kamerfractie van de SP (plek 39 en
plek 46). Ze organiseren net als
alle SP Kamer-kandidaten een
huiskamerbijeenkomst.

Op campagne

waar ze zijn opgegroeid, bij hun
ouders.

Luisteren, dat deden de SP’ers
de afgelopen weken al vaker.
Nils Müller: “De afgelopen weken
spraken wij met meer dan duizend Zutphenaren aan de deur.
We belden bij meer dan 5.000
woningen aan in Noordveen, de
Zuidwijken en het Waterkwartier,
we stonden op de markt, bij
Deze huiskamerbijeenkomsten
winkelcentra of we kwamen op
zijn bedoeld om in gesprek te
de koffie. Nu is het tijd om menkomen met de bevolking. In plaats sen bij ons thuis uit te nodigen.”
van het toespreken van een volle Iedereen die interesse heeft is
zaal kiest de SP voor het luisteren vanaf 16.00 uur welkom in huize
in tientallen kleine woonkamers in Müller.
heel het land.
De Zutphense kandidaten kozen
Informatie over onder andere de
er voor ‘hun’ huiskamerbijeenlocatie kunt u krijgen door te
komst te organiseren op de plek
mailen naar zutphen@sp.nl.

Op Valentijnsdag vroegen deze
SP-dames voorbijgangers op het
station om een date. Op 15 maart.
In het stemhokje…

Uitslagenavond 15 maart 20.00 uur bij café de Deur
15 maart is natuurlijk de dag waar het allemaal om te doen
is. Ga stemmen en roep zoveel mogelijk mensen in uw
omgeving op datzelfde te doen, bij voorkeur natuurlijk op
de SP.
’s Avonds bekijken we samen de uitslagen live vanuit café
‘de Deur’ in de Turfstraat. U bent van harte uitgenodigd en
natuurlijk is aanhang welkom. U ontvangt twee consumptiebonnen van de SP.

SP– Afdeling Zutphen
Correspondentieadres: Dreiumme 18
7232 CR Warnsveld -Tel. 06 4493 9487

SP– Hulpdienst

^ René en de andere leden van het folderteam verspreidden meer dan 10.000
flyers in Zutphen waarmee de mensen
voorbereid werden op een bezoekje van
het kloppersteam.
<- Op de terugweg na het onlangs gehouden partijcongres werd er door de Zutphense delegatie onder gitaarbegeleiding
luidkeels en kameraadschappelijk gezongen op de terugweg in de trein naar Zutphen.
<- En natuurlijk stonden we deze maand
ook weer op de markt met onze kraam.

De SP-afdeling Zutphen-Warnsveld-Lochem
heeft een eigen hulpdienst die u met raad en
daad bijstaat bij allerlei vragen en diensten.
De hulpdienst is er voor leden en niet-leden.

Bel voor hulp naar 06 1741 6289
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