Volg je de Zutphense SP al
op de sociale media? Ook
met onze accounts op
Twitter, Facebook en Instagram delen we het nieuws
en houden we iedereen op
de hoogte van onze acties.
Ook kun je ons meehelpen
om onze berichten verder te
verspreiden. Maak je geen
gebruik van Twitter, Facebook of Instagram? Ook dan
kun je helpen, want het
beste sociale medium dat
ben je zelf! Vertel je buren,
vriend-en, familie, collega’s
en kennissen zelf over de
Zutphense SP-afdeling en
onze activiteiten.

Op 14 mei trokken bijna 20
SP’ers uit de hele regio erop
uit om in de gemeente Voorst
de deuren langs te gaan. Bij
landelijke verkiezingen zijn er
in die gemeente behoorlijk wat
mensen die SP stemmen,
maar een lokale SP-afdeling is
er nog niet. Werk aan de
winkel dus.
En de beste manier om te
beginnen is om kijken wat er
leeft en speelt. Daarom is er
vanuit
het
Zutphense
afdelingsbestuur samen met
de in Voorst wonende leden
Manja
Smits
en
Joost

Scholten een superzaterdag
georganiseerd. Ook Tweede
Kamerlid Sandra Beckerman,
Jelle
Nijhof
(onze
regiovertegenwoordiger)
en
Vincent Mulder (landelijke
ondersteuning) deden volop
mee. Zij en de andere SP’ers
luisterden naar de vele
verhalen die de mensen in
Twello met hen deelden. Hier
zat een aantal onderwerpen
tussen die om een vervolg
vragen, er kan bijvoorbeeld
een
actietraject
uit
voortkomen. De start is er, en
we gaan voort.

DE ENERGIETOESLAG
NODIG, MAAR HET ONDERLIGGENDE PROBLEEM WORDT NIET AANGEPAKT
Door SP-fractievoorzitter Mart de Ridder

De regering in Den Haag
heeft een pot met geld opzij
gezet om huishoudens te
compenseren
voor
de
gestegen
energierekening.
Deze rekening is gestegen
net als veel andere prijzen in
de winkels, maar ook doordat
Nederland bijna geen gas
meer
importeert
vanuit
Rusland.
Dat
deze
tegemoetkoming er is, is
goed. Het onderliggende
probleem,
namelijk
de
energiekosten én wie daar
zeggenschap over heeft, blijft
buiten
de
discussie.
SP’ers hebben kritiek op het
huidige
economische
systeem,
dat
van
het
kapitalisme.
Dat
vermogensgroei(winst)
en
concurrentie voorstelt. De
meeste
maatschappelijke
problemen
en
onrechtvaardigheid
komt
hieruit voort, zo ook de
energiecrisis.
Want Nederland is voorloper
geweest in het vermarkten
van dat wat van ons allemaal
is. Van het openbaar vervoer
tot volkshuisvesting, van zorg
tot energie. Al deze zaken zijn
in handen van bedrijven die
als primair doel hebben: winst
maken. Hierdoor belandt er
veel geld in private zakken dat
onttrokken wordt uit onze
volkshuisvesting, uit onze
zorg en uit ons gas en
elektriciteit.
Het is daarom niet gek dat
onze overheid kiest voor een
toeslag in plaats van de
oorzaak aanpakken. Andere

Als we echt willen voorkomen
dat er nog meer toeslagen in
het leven geroepen worden,
zullen we zelf zeggenschap
moeten hebben over onze
energie. En dat betekent dat
we het terug in eigen handen
nemen
en
de
winsten
gebruiken om gezamenlijk
onze
woningen
te
verduurzamen.
Want
prijsverlagingen werken beter
dan een tegemoetkoming
achteraf.

manieren, zoals de prijzen
verlagen en de winsten aan
banden te leggen, zijn voor de
regering geen optie omdat de
zeggenschap hierover jaren
geleden
al
uit
handen
gegeven is. Hierdoor vallen ze
terug op weer een toeslag,
zoals we ook al een
zorgtoeslag hebben, een
huurtoeslag
en
een
kinderopvangtoeslag.
Een
uitkering is in feite ook niks
anders dan een subsidie op
een
te
laag
inkomen.
Met een toeslag zegt de
overheid in feite: ‘deze
levensvoorziening is door
vermarkting
te
duur
geworden, dus we verzachten
de pijn door achteraf een
vergoeding te geven in plaats
van de oorzaak aan te
pakken.’ Dus terwijl de hoge
prijzen leiden tot winst voor
bedrijven die in private zakken
belandt, legt de overheid het
tekort op de huishoudrekening van mensen bij met
ons gemeenschapsgeld.

Dat kunnen wij lokaal ook
doen. Het is nu de norm
geworden
dat
mensen
zichzelf in de schulden steken
om
hun
huis
te
verduurzamen. Maar stel je
eens voor, van die pot met
geld die nu naar toeslagen
gaat, hadden we ook een
gemeentelijk
energiebedrijf
kunnen oprichten om zoveel
mogelijk daken vol te leggen
met zonnepanelen of massaal
huizen te isoleren. En de
winsten
die
nu
naar
aandeelhouders gaan, gaan
naar
huishoudens
voor
verlaging
van
hun
energierekening.
Het is dus goed dat de
overheid geld besteedt voor
de acute problemen van
mensen. Maar een alternatief
is nodig. En dat alternatief
heeft de SP, het is aan ons
om te strijden voor die
verandering. Tot die tijd is het
ook aan ons om zoveel
mogelijk mensen te helpen
aan die tegemoetkoming.

