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Vallen en opstaan

Onze club heeft bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 een flinke tik opgelopen. Met 9,3% van de stemmen deden we het nog altijd veel beter dan
het landelijk gemiddelde, maar we zijn onze positie als tweede partij van Zutphen
voorlopig kwijt geraakt. Afdelingsvoorzitter Ellen Jager: ‘Er is werk aan de winkel’.
Analyse

De donderdag, vrijdag en zaterdag
na de verkiezingen zijn SP’ers
direct de deuren langs gegaan om
met inwoners te praten over de
verkiezingsuitslag. ‘Een overgrote
meerderheid van de bevolking
verafschuwt de politiek,’ aldus Jager,
‘zij stemmen helemaal niet, of zij
stemmen met hun middelvinger. Die
middelvinger was Thierry Baudet.
Wij moeten die middelvinger weer
worden, maar dan wel ééntje met een
keigoed verhaal, zoals de mensen van
ons gewend zijn. Zolang het ons niet
lukt om die positie over te nemen,
zal het moeilijk voor ons blijven om
dit soort verkiezingen te winnen.’

Lichtpuntjes

Ondanks het slechte nieuws zijn
er ook lichtpuntjes. SP-wethouder
Mathijs ten Broeke behaalde maar
liefst 318 stemmen en SP-raadslid
en activist Ellis Müller wel 854. Jager:
‘Daaruit blijkt dat het vertrouwen
in onze mensen erg groot is’.
In de wijk Waterkwartier, bij het
stembureau in De Waterkracht en bij
het stembureau in de Emmanuelkerk,
werd de SP net als andere jaren de
grootste partij. ‘Dat werden we bij de
gemeenteraadsverkiezingen vorig
jaar ook, maar toen konden mensen
niet op Forum voor Democratie,
PVV, Denk of 50Plus stemmen.

Dat ze die optie nu wel hadden maar
tóch voor de SP kozen, betekent
dat we nog steeds het vertrouwen
genieten van heel veel mensen die
anders misschien waren afgehaakt.
Dat is ook logisch, want dit zijn
juist de wijken waar we veel op
straat staan. Onze methode werkt.’
Verder heeft de SP afdeling Zutphen
sinds januari netto ledengroei
gehad. Jager: ‘Dat hebben we
jarenlang niet gekend. Mensen die
zich nu aansluiten, sluiten zich niet
aan omdat ze bij een winnaar willen
horen maar omdat ze weten dat het
nodig is. Daar worden we sterker
van.’

Waar het echt om gaat.

Wat de uitslag van de verkiezingen
ook is, voor de Socialistische
Partij geldt altijd het volgende:
‘Het zij niet de verhoudingen in
de parlementaire vergaderzalen
die voor ons van belang zijn,: de
verhouding tussen werkers en
bazen, huurders en verhuurders,
tussen thuiszorgers en zorgbobo’s
en tussen gewone mensen en
elitaire bestuurders. Dáár moet de
echte verschuiving plaats vinden.
Mensen moeten het weer voor het
zeggen krijgen. Laten we daar met
z’n allen onze energie in steken.’
Afbeelding: De dag na de verkiezingen plakten de
SP’ers traditiegetrouw posters om hun kiezers te
bedanken

HUURDERSOPSTAND ZWELT AAN
Stel je voor: Na jaren zegt je verhuurder eindelijk je woning op te knappen. Men belooft: De verbouwing zal zo snel en soepel gaan, dat je er niet je huis voor uit hoeft. En omdat de energierekening zal dalen door betere isolatie, gaat je huur iets omhoog. Per saldo ga je er op vooruit. Het
klinkt geweldig. Maar achteraf blijkt het huis zo slecht geïsoleerd te zijn, dat je méér bent gaan
stoken. Het overkwam honderden Zutphense huurders.
Tientallen huurders met vergelijkbare
problemen hebben zich de afgelopen
weken verenigd. Van Noordveen tot de
Zuidwijken en van de Staatsliedenbuurt
tot aan het Warnsveldsewegkwartier.
In alle wijken borrelt het. De SP
steunt de huurders in hun strijd.
SP-fractievoorzitter Nils Müller: ‘Terwijl
de huren van deze mensen stijgen,
moeten ze meer gas verstoken. Het
is driedubbel fout. Mensen moeten
meer huur gaan betalen, meer gaan
betalen voor hun energierekening en
de mislukte renovatie helpt niets in
de strijd tegen klimaatverandering.’
De SP wil drie dingen: Ten eerste
dat de gemeente een grootschalig
onderzoek opzet naar de problemen,
oorzaken en gevolgen van het mislukte
renovatieproject van Woonbedrijf Ieder1.

Ten tweede dat alle huurverhogingen
die voortgekomen zijn uit deze
‘verduurzaming’ worden teruggedraaid,
totdat onafhankelijk onderzoek heeft
aangetoond dat de woningen echt
energiezuiniger zijn geworden. En ten
derde dat er een ‘Woonlastenwaarborg’
wordt ingevoerd om te garanderen
dat huurders niet meer gaan betalen
na een renovatie voor verduurzaming.
Müller: ‘Er is een groep politici die zegt:
Over 100 jaar staat het water aan onze
lippen. Tegelijkertijd is er een groeiende
groep mensen die terugroept: Ja, maar
wacht even, het water staat ons nú al
aan de lippen! Het is hoog tijd dat we
die laatste groep serieus gaan nemen.’
Afbeelding boven: Op verschillende plekken in
Zutphen komen tientallen huurders bij elkaar, zoals
hier in de Staatsliedenbuurt

Partij van gewone mensen
De SP is nooit echt een ‘politieke partij’ geweest. Tenminste, niet zoals
mensen ‘politieke partijen’ kennen. Het SP-werk draait niet om een
verschuiving van de verhoudingen in het parlement. Bij ons draait het
om een verschuiving van de verhoudingen in de maatschappij. Wij willen
mensen laten zien dat als we de handen ineen slaan alles mogelijk is.
Daarom betrekken we mensen bij de strijd, op grote en kleine thema’s.
Zo ging het ook met Paula. Paula is een Zutphense thuiszorger die niets van
politiek wilde weten. Het enige dat ze wist, was dat het anders moet in de
zorg. Een SP’er schreef haar daarom in als vriend van het Nationaal ZorgFonds.
Vervolgens ging ze naar een Nationaal ZorgFondsbijeenkomst en niet veel
later zat ze in de bus naar de massademonstratie in Den Haag. Haar strijd
voor betere zorg maakte haar politiek bewust. En dus werd ze lid van de SP.
Niet veel later vroeg ze zelf mensen deel te nemen aan grote en kleine vormen
van collectieve strijd. Voor een Nationaal ZorgFonds maar ook voor het
opknappen van een speeltuintje of voor een veiligere straat. En Paula weet hoe
ze moet winnen. Samen met Zutphense inwoners zorgde ze ervoor dat hun
speeltuintje binnenkort wordt opgeknapt en dat een onveilige straat in de
Hoven nu eenrichtingsverkeer is geworden (zie Paula met bewijs op de foto).
We hebben véél meer Paula’s nodig als we de wereld willen veranderen.
Paula’s, dat zijn gewone mensen, die niets met de politieke praatjesmakers
in de parlementen hebben maar wél weten dat het anders moet, en
die daar ook hun handen voor uit de mouwen willen steken. Alle grote
veranderingen zijn in het verleden van gewone mensen gekomen. Zij
zullen het ook in de toekomst moeten doen.
Nils Muller

Afbeelding onder: in heel Zutphen zijn huurders
een posteractie begonnen om Ieder1 wakker te
schudden

