
Rmffi§r00Rïtitulil§
Uitgave SP Amersfoort, 3u iaargang no.2, maaí 20Oi!. Redactieadres: Madoerastraat 7, 3818 CS, Amer§Íoort.

Telefoon: {8ï 2S O3 of 4S2 08 82. E-rnail: anrersfoort@sp,nl, website: vmw.sp.nuanersfoort

Drie zetels voor de SP
AI{ËRSFOORr - De gemeenÍeraa dsverkiezingen hebàen voor de SP een grandíoos succes
opgeíererd. Vanuit reÉ nÍeÍs Írreeg onze partij drte zetels in de raad. LrysfÍreftfter Jorís
yeinaeser, GidÍa Kap en FrtÍs Scfioenmafrer ziin inmiddels geihsÍaÍíeerd. ItIa een inÍensíeve
campagne'metsteui van heet veet leden weldwoenseg 6 maart de dag riran de waarheid. We

warenàruan uitgegaan datwe driezetetszouden frunnen halen en die droom l<wam uit.
Ondanfs ee deétmme uan vier ptaaheíijke partijen lrtrlrlam de SP, naast Leefbaar Amersfoort'
aÍs grote overwinnaar uff de Ëus.

door taal en door met elkaar te spelen op
scholen en in wijken. Marijnissen wijst
Rernkes'voorstel om in Almere een aparte
Turkse wijk te bouwen dan ook af. Spreiding
moet op vrijwillige basis plaatsvinden maarwel
mogelijk gemaakt worden. Witte en zwarte
scholen moeten worden samengevoegd en
een betere afspiegeling worden van onze hele
maatschappij. Sociaateconomische scheiding
en etnisch-raciale aspecten lopen door elkaar
en maken of breken tegelijkertijd onze
maatschappij.
Op tret gebied van veiligheid stelt de SP-
fractieleider zich resoluut op: 'Wtj zijn geen
watjes': de politie moet duidelijk en snel
ingrijpen bij herhaaldelijk in de fout gaan,
...maar de politiek moet nadenken over de
ooaaken van criminaliteit. We moeten de
criminelen niet doodknuffelen maar leren voor
zichzelf op te komen in de samenleving, dat is
wat socialisten vinden - criminaliteit is irt wezen
a-sociaal. Marijnissen zegt desgevraagd dat hij
voor meer blarw op straat is, en dat al bijna 20
jaar (waaruan 17 als wethouder in Oss).
Migratie is een tristorisch vraag§tuk waar de
meeste partijen niks over durven zeggen. Het
is een taboe geweest de afgelopen twintig jaar'
Het vluchtelingenprobleem is nu het meest
mondiale vraagstuk dat we moeten oplossen.
Er zijn nu 6O0 miljoen vluchtelingen - en het is
een schande dat Lubbers met moeite voor de
UNHCR een budget van 1 miljard dollar bij
elkaar kan schrapen. We hebben fiet VN
vluchtelingenverdrag ondertekend en moeten
daarom ruimte geven aan echte asielzoekers,
en niet zoals in Vught met groot geld een

asielzoekerscentrum uit de buurt willen
houden. 'ga naar een open dag van een AZC',
raadt Marijnissen ons aan, 'en zie in wat voor
erbarmelijke omstandigheden mensen soms 4
jaar moeten zitten'.

Ter gelegenheid van het bezoek van Jan
Marijnissen op 3 maart, waarbij een kleine 100

mensen waren, keek lijsttrekker Joris
Vermaesen met blijdschap terug op de
campagne van afgelopen weken, "heÈlveel
rnensen gesproken, verhalen aangehoord,
tijdens het folderen op straat of bij mensen aan
huis, Ieerzaam voor ons en een extra impuls
om de komende raadsperiode extra scherp te
zijn." Tijdens de rondgang met de
Brandweerwagen langs de scholen hebben we
van de directeuren zelf kunnen fioren hoe
hoog de nood is en dat de gemeente ongelijk
heeft als ze zegt dat er al zoveel gebeurt aan

de gebouwen. Het zou toch niet zo mogen zijn
dat een directeur moet kiezen tussen de
aanschafvan een brandblusser en boeken -
beide moeten gekocht kunnen worden.
Pim Fortuiin.
Jan Marijnissen ziet dat Fortuijn, anders dan
destijds Janmaat, - iets te melden heeft, weet
waar hij over praat, boeken heeft geschreven

en de tijdsgeest mee heeft, ...maarwél een
rechtse rakker is. De mensen die nu Fortuijn
overwegen, horen de one-linets over de
buitenlanders ('ik wil een koude oorlog tegen
de islarn', 'grenzen dicht', 'nederland is vol',
'afschaffen artikel 1 van de grondwet) en over
de WAO ('mensen met kanker kunnen de
bijstand in') maar beseffen niet dat Fortuijn er
voor de rijken zit, voor de marktwerting, voor
de tweedeling.
Voor de SP staat nu de vraag centraal: 'hoe

voortomen we ghetto's?'. ln de begin jaren

tachtig werd de SP voor recfrts uitgemaakt
omdat ze spreiding van allochtonen bepleitte:
ïOYo in elke wijk. Dat werd toen niet serieus
genornen, rnaar nu kan er vrijer over worden

§esproken. Het begin van de oplossing is het

erkennen van een probleem' lntegratie van de

allochtone nederlanders is zeer noodzakelijk,
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