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GroenLinks, de partij die het
grootst werd bij de verkiezingen
van 16 maart, wil gaan
proberen een coalitie te vormen
met de PvdA en de rechtse
partijen D66 en BurgerBelang.
Zij kiezen er daarmee voor om
niet door te gaan met de SP.

De Ridder: ‘GroenLinks stond
voor de keuze; óf kiezen voor
de fundamentele veranderingen
die nodig zijn om de energieen wooncrisis het hoofd te
bieden óf kiezen voor een stap
naar rechts met het risico dat
die problemen over vier jaar
nog steeds bestaan.
GroenLinks heeft voor het
laatste gekozen. Dat vinden we
erg jammer.’
‘Wie fundamentele verandering
wil heeft de SP nodig,’ stelt
De Ridder, ‘maar GroenLinks
zet een stap naar rechts en wil
door zonder de SP. De SP vindt
dat een groot risico.’

Fractievoorzitter Mart de Ridder
van de SP vindt dat jammer:
‘De SP is nodig om de grote
maatschappelijke
problemen
van deze tijd op te lossen.’

‘In

een
midden-coalitie,
bestaande uit twee linkse en
twee rechtse partijen, is het
risico groot dat er geen
politieke
keuzes
gemaakt

worden. Daadwerkelijk concrete
verandering blijft dan uit.
Zonder
politiek
ingrijpen,
verandert
maatschappelijke
ontwikkeling niet van koers.
Dat betekent: een hogere
energierekening, meer uitstoot
van Co2, hogere kosten voor
afval, hogere huren en een
grotere woningnood.’
De Ridder: ‘De keuze van
GroenLinks om een stap naar
rechts
te
zetten,
zullen
Zutphenaren gaan merken.
Iedereen die hier de dupe van
wordt, bijvoorbeeld omdat er
alleen maar duurdere woningen
bijkomen of omdat ze zich diep
in de schulden moeten steken
om te verduurzamen, zal volop
steun van de SP krijgen om
zich hier tegen te verzetten. Dat
zal de nieuwe coalitie merken.’

SP gaat mensen helpen bij
aanvraag energietoeslag
De gemeente Zutphen gaat, met hulp van een
som geld van het rijk, inwoners helpen in het
betalen van de gestegen energie-rekening.
Het gaat om een bedrag van 800 euro per huishouden.
Huishoudens met een inkomen tot 130% van het
bestaansminimum hebben recht op deze
tegemoetkoming, maar krijgen deze mogelijk niet
automatisch op hun rekening gestort.

Vandaar dat de SP vanaf mei inwoners gaat
helpen in het aanvragen van de energietoeslag.
Heb je zelf vragen over de energietoeslag, wil je
ondersteuning of wil je meehelpen met de SPvrijwilligers?
Stuur ons een mailtje op zutphen@sp.nl
Of neem contact met ons op via de website.

Onze leden aan het woord
systeemtherapeut is het maar
een
kleine
stap
naar
maatschappelijke
systeemkritiek. Het was dus
logisch dat ik lid werd van de
meest systeem-kritische partij
van Nederland. Ik zette me in
voor de strijd voor een
Nationaal ZorgFonds en ging
de deuren langs om te strijden
voor het behoud van het
ziekenhuis in Zutphen.

In deze rubriek maak je
kennis met de leden van de
SP in Zutphen. Vandaag is
Gert Müller aan het woord,
het nieuwste SP- raadslid.
“Tot mijn pensioen was ik
systeemtherapeut
in
de
geestelijke
gezondheidszorg.
Op het Groot Graffel, waar ik
begon, leerde ik de mens
centraal te stellen.

Na mijn pensionering vond ik
de tijd rijp om meer te doen.
Toen de partij vroeg of ik me
wilde kandideren voor het
raadslidmaatschap, deed ik dat
natuurlijk.”

Gaandeweg werd me dat
steeds moeilijker gemaakt. Dat
kwam door schaalvergroting en
marktwerking. Ik wilde iets doen
tegen de misstanden die ik om
me heen zag.
Daarom besloot ik naar de
krant te stappen om een boekje
open te doen, in de hoop zo
verandering in gang te zetten.
Dat werd me niet in dank
afgenomen
door
het
management en directie, maar
veel collega’s voelden zich
eindelijk gehoord. De steun van
hen was indrukwekkend.
Zo leerde ik dat het belangrijker
is iets goeds te doen met je
woede, dan mokkend aan de
kant te blijven staan.”
“Dat activisme is wel een beetje
een familietrekje. Mijn vader
werkte in de melkfabriek in
Eefde. Toen de directie als

gevolg van schaalvergroting en
marktwerking besloot de fabriek
te sluiten, stond hij vooraan om
een staking te helpen leiden.
Dat
rechtvaardigheid
niet
vanzelf komt, maar dat je daar
iets voor moet doen, is me door
mijn ouders met de paplepel
ingegoten.
Dat hebben mijn vrouw en ik
denk ik ook bij onze kinderen
gedaan. Zij zijn ook allebei
actief bij de SP, al langer dan
ik. In het onderwijs zagen zij
ook hoe schaalvergroting en
marktwerking leidden tot grote
problemen. Daarom werden zij
actief.”
“Dat ik daarna ook lid werd, is
geen
wonder.
Voor
een

“Het systeem loopt vast.
Schaalvergroting
en
marktwerking leiden niet alleen
tot problemen in zorg, onderwijs
en op de werkvloer, maar ook
tot torenhoge energieprijzen,
onbetaalbare
woningen,
uitputting van de aarde en van
mensen.
Overal kan tegenwoordig geld
aan worden verdiend. Iedereen
wordt concurrent van elkaar
gemaakt.
Als
volksvertegenwoordiger
hoop ik een kleine bijdrage te
kunnen leveren aan het verzet
tegen die ontwikkeling, zodat
uiteindelijk de mens weer
centraal kan komen te staan.”

