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Op zaterdag 30 novembertrapte de FNV hetverzet
tegen het kabinet af met een grote manifestatie in
de Jaarbeurshallen te Utrecht. Vanzelfsprekend
was de SP hierbij ook aanwezig, maar het waren
toch vooral de mensen zelf uit de thuiszorg, de
schoonmaak, en vele andere sectoren die van deze
demonstratie een groot succes hebben gemaakt.
Zo'n 10000 man was aanwezig, waarmee deze
manifestatie beter bezocht is dan sommigen
vooraf venuacht hadden, en het tevens de grootste
demonstratie is geweest dit jaar.

Al rond een uu r of tien begonnen de Jaarbeurshallen
vol te stromen met mensen. ln de hoofdhal
stonden diverse kramen van FNV afdelingen en
politieke partijen, zelfs de PvdA waagde het om
haar gezicht te laten zien. Bij de SP kraam, die
vooral werd bemand door SP'ers uit Utrecht, liep
het al snel storm. Daarmee vergeleken stond de
naburige GroenLinks kraam er maar verlaten bij.

Gelijktijdig waren er sectorbijeenkomsten in de
diverse omliggende hallen. Daarna trokken de
groepen als 1 blok richting de hoofdhal voor het
gezamelijke deel van de manifestatie. Op een
gegeven moment kwamen zowel de mensen uit
de thuiszorg als de mensen uit de schoonmaak,
in middels zeer ervaren in het actievoeren, gelij ktijd ig
met luid rumoer de hoofdhal binnentrekken. Het
was een zeer indrukwekkende schouwspel dat
demonstreerde dat arbeidersmacht meer is dan
slechts een loze term!

Na diverse toespraken, waarbij Ton Heerts het
kabinet opriep om te stoppen met de zinloze
bezuinigingen en de werkgevers opriep om een
einde te maken aan de doorgeslagen flexibilisering
van banen, en waarbij Lodewijk Ascher een flink
fluitconcert voor zijn kiezen kreeg, was het tijd voor
een mars door Utrecht.

Helaas trok deze mars net als de thuiszorg
demonstratie in Amsterdam vooral door
buitenwijken, waarmee je je af kan vragen wat
het effect van zo'n mars is. De deelnemers leek
het niet te deren, want het enthousiasme en de
strijdvaardigheid was er niet minder om.

De top van de grote vakbonden krijgt vaak het
verwijt dat ze teveel bezig zijn met polderen. Maar
de vraag is of dit nog veel uitmaakt, want de echte
strijd komt van onderop. En als deze manifestatie
een ding duidelijk heeft gemaakt is het wel dat de
mensen op de werkvloer zeer actiebereid zijn!

Tot slot, leest u vooral ook het verslag dat de SP'ers
uit Leusden hebben geschreven over deze dag. U
kunt dit terugvinden op onze website.

Mededelingen van het bestuur

* Op de ALV van 28 november heeft Jolieke Ritzema
afscheid genomen als bestuurslid van de SPAmersfoort
vanwege een verhuizing naar Den Haag.

* Wist u dat u zelf uw contactgegevens aan kunt
passen? Log hiervoor in op www.spnet.nl met uw SP
lidmaatschapsnummer en uw postcode. U ziet dan
rechtsboven een blokje .MIJN SPNET" waar u uw
gegevens kunt controleren en aan kunt passen.
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Uerslag ilgemeno leilenueÍUadeÍing 28 llouom[er
De voorbereidingen voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen ziin in volle gang

binnen onze afdeling. De kieslijst lag al vast, en

op donderdag 28 november was het tijd om ook
het verkiezingsprogramma te bespreken binnen
de afdeling.

De avond begon met de mededeling dat Jolieke
Ritzema ons bestuur gaat verlaten vanwege een
verhuizing naar Den Haag. Zij is onder andere
ROOD contact persoon geweest, en heeft hard
gewerkt aan de oprichting van een nieuwe SP
afdeling in Leusden. Enkele aanwezige leden
uit Leusden wilden daarom ook graag een
dankwoordje uitspreken. Maar daarna was het toch
echt tijd om het programma te gaan bespreken.

Het schrijven van het programma bleek een
tijdrovende klus. Een eerdere ledenvergadering
over het programma was daarom alafgelast. Maar
na vele schrijfavonden die soms tot in de late

uurtjes doorgingen, en vele bakken koffie en thee
lag er op 28 november dan toch een programma
waar de leden zich over konden buigen.

Ondanks het feit dat er maar weinig tijd was om
het programma te bestuderen bleek dat veel leden
toch het nodige aan te vullen hadden. Dit heeft
diverse wijzigingsvoorstellen opgeleverd. Aan het
einde van de avond kreeg het bestuur het mandaat -
van de aanwezige leden om deze voorstellen te
verwerken om daarmee een definitief programma
op te stellen waarmee wijde verkiezingen in gaan.

Er was ook kritiek op de gevolgde procedure,
en dan met name op de gebrekkige tijd die men
had om het programma vooraf te lezen. Deze
kritiek trekken wij ons zeker aan. Er lopen vaak
veel zaken tegelijk binnen de afdeling die onze
aandacht vragen, en wij gaan dan ook kijken hoe
we hier in het vervolg beter mee om kunnen gaan.

Algemene ledenvergadering & Kerstborrel
v.à. 19: 30; Nieuwstraat 10§SEHB§ Donderdag 19 december:


