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Afgelopen zondag 3 juni was de voorlopig laatste
editie van SPot in de lnstee voorde zomerstop. ïijdens
deze míddag hebben we de Griekse filrn Debtocracy
vertoond. Deze documentaire, die vrij vertoond m*g
worden omdat deze onder een Creative Commons
licentie is uitgebracht, gaat over de schuldencrisis in

,_ Griekenland.

De documentaire is een aanklacht tegen de
kapitalistische schulden-economie, en laat zien wat
voor internationale krachten er allemaal een roI spelen
in een crisis zoals die is ontstaan in Griekenland. [r
werd ingegaan op de oorzaken van de crisis, maar
ook werden er alternatieve oplossingen gegeven,
bijvoorbeeld door te kijken naar landen die net a[s
Griekenland bukten onder een enorme schuldenlast.

Hen goed voorbeeld is tcuador, een land dat
in staat bleek om veel van haar oude schulden
onwettig te laten verklaren, met als gevolg dat de
kwaliteit van leven in het land er fors op vooruit is
gegaan omdat het land eindelijk van haar enorme
betalingsverplichtingen verlost was"

Na afloop vcnd er nog een leuke discussie plaats
over de documentaire en over de aankomende
verkiezingen onder de aanwezigen.

Wil je weten wanneer de volgende editie van SPoÍ
is? Houd dan onze weósife af het inlegveí in de
gaten. Aak kunnen we nag sÍeeds hulp gebruiken
bij de arganisatie van SPot, dus mocht je een goed
idee hebben voor een poiitiek café, neem dan gerust
contact meÍ ons op.
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Rechten van de Mens vind ik erg

ben ik in het Vermeerkwartier Hóe zie je de toekomst?
terecht gèXomen mei §andra, m'jn ltnenienrecnten voimen van- jongJ
vóuw en Meike en Lena, miln twàe àÍ aan een rode draad in mijn leven,
dochters. Na mijn studie Theologie ik wil een internationa{e yq@lle
ging ik werken in de piychiatrie. opzetten voor éen nieuwè tèrsié tànR0Blil0Ltllffi[ flïflffi'ffi;ffi'l-J'§

' I -; zoals eten en wassen en het ueven Men*. O" orecieze ,ói* niàrvan
:::: - " ioàls eten èn wassen èn het geven Mens. Dé Èrecieze vorm hiervan

, @nesr.en waarlom werd je lid van les. t-Iiteindelijk wilde ik toch weet ik nog niet.

§àeie. Éxarl:'àaxt,b- .È+, pa-Éi{j$ e*
natuurliefhebber. Dàn ben je oóf net
bèst thuis bij de §P, vandaar.
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Dit stukje kan ik natuur"lijk niet schrijven zCInder iedereen die meegeholpen heeft met de
fantastische actie voor het lraaks gezin op I rnei heel hartelijk te bedanken. Persoonlijk
vond ik het een geweldig moment. De overheid liet deze mensen in de steek en
succesvolle actie heeft er voor gezorgd dat het gezin nu een dak boven het hoofd heeft.
De verdere uitwerking krijgt steeds meer vorm. Op het moment dat ik dit opschrijf zijn nog
niet alle details bekend, maar ik veruvacht dat er over enkele dagen volledige duidelijkheid
met betrekking tot een psrrnanentere huisvesting is. Tot dan verblijft het gezin nog steeds,
nu op kosten van de gemeente, in het vakantiehuisje.

Het college hier in Amersfoort begint steeds meer te wankelen. De irritaties lopen op.
Niet alleen bij de oppositie, maar ook bij de fracties die de coalitie steunen" De reacties
van bijvoorbeeld de WD op de motie van wantrouïÀren (niet aangenornen overigens)
tegen GroenLinks-wethouder Sebastiaan Van 't Erve waren ronduit pijnlijk. Vrijwel op alle
onderdelen kreeg de man onder uit de zak. Geen openheid, geen visie, geen financieel
verantwoorde aanpak enzovoort" Ëerlijk gezegd had ik in zijn plaats direct m'n ontslagbrief
ingediend, maar het zitvlees van Sebastiaan is van uitzonderlijke kwaliteit. Dit college
heeft haar krediet deÍinitief verspeeld tijdens de Eernhuis-crisis. In plaats van haar
verantwoordelijkheid te nemen en collectief af te treden {het SP-standpunt), probeerde
men de schuld CIp een wethouder en enkele ambtenaren af te schuiven. Dit tenruijl vriend
en vijand konden zien dat het college als geheel ernstig tekort was geschoten. Deze fout
komtAmersfoort nu duur te staan" [en rapport van de tijdelijke gemeentesecretaris is
in dat opzicht veelzeggend. De wethouders zijn sinds dat moment onzeker geworden,
durven geen grote beslissingen meer te nemen en leunen steeds meer op een aantal
raadsfracties, die zich op hun beuri weer meer gaan bemoeien met de ambtelijke
organisatie. Heel ongezond allemaal! Een bungelend college dat naast de eerdere 20
miljoen firaar weer eens 9 miljoen extra wil bezuinigen en te zwak is om tegen de stroom
in te roeien is het laatste waar onze stad behoefte aan heeft. Want wie gaat er voor dit
onvermogen opdraaien? Juist, de mensen met bijstand, ouderen, zieken en kinderen die
van leerlingenvervoer afhangen. Maar ook wie zijn, inmiddels te dure, koopwoning niet
kwijt kan en zich tot de schuldhulpverlening moet wenden heeft niet veel meer van dit
college te venrachten. En wat te denken van de kleine winkelier die wordt fijngemalen
tussen de reclarnebelasting en het straks te openen poenige Eemplein.

Diezelfde tijdelijke gemeentesecretaris kwam overigens met de suggestie dat de
raadsfracties wat meer begrip voor de wethouders moesten tonen en niet op iedere
politieke slak zout zouden moeten leggen. Vergeet het maarl De SP deponeert kilo's
zout op deze Amersfoortse collegeslakken. Wie komt er anders op voor de steeds groter
wordende groep inwoners van deze stad die in hun rechten worden aangetast en moeten
opdraaien voor de fouten van tekortschietende politieke bestuurders? Dit is niet het
rnoment voor een kleffe politieke cultuur, maar voor actie en verzet!

Ad Meijer,
Fractievoorzitter SP
Gemee nteraad Arne rsfoort
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SP leden uitAmersfoort en omgeving kunnen op donderdagavond 5 juli
tussen 19.00 en 21.00 uur het nieuwe hoofdkantoor van de SP bezoeken.

Aanmelden via amersfoort@sp.nl, of bellen naar Bets Beltrnan: CI6- 34 1gg 366


