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Al vele jaren achtereen kr'rjgen we verslechtering
op verslechtering voor onze kiezen. Om een
paar zaken te noemen: forse huurverhogingen,
verhoging van de BïW, sluiting van belangrijke
voorzien ingen zoals zieken h u izen en postka nto ren,
massaontslagen in de thuiszorg, steeds meer flex-
en steeds minder vast werk. En onze ouderen
worden uit verzorgings- en verpleeghuizen gezet;
ze moeten leren 'in hun kracht te staan'. De lijst is
eindeloos!

Daar tegenover staan de dagelijkse berichten over
de mensen aan de top die zíchzelf verrijken, al of
niet legaal. De overheid is allang geen schild meer
voor de zwakkeren. Deze regering van WD en
PvdA maakt er een potje van en breekt de sociale
zekerheid en de sociale voorzieningen af.

Het lijkt er op dat niemand zich meer druk maakt
om de belangen van gewone mensen. Daarom
zullen de mensen zelf in de benen moeten komen
en het heft in handen nemen. Het is tijd voor
strijd, voor het te laat is. Samen vechten voor een

'* toekomst waarin er voor armoede, ongelijkheid en
rechteloosheid geen plaats meer is. Wij staan voor
een samenleving waarin menselijke waardigheid,
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gelijkwaardigheid en solidariteit geen loze
begrippen zijn maar werkelijkheid.

Daarom roepen wij jullie op: Kom op 30
november naar de FNV-manifestatie in Utrecht!

De FNV stelt zowel voor leden als niet-leden
bussen beschikbaar om op 30 november naar
Utrecht te gaan. Ook vanuit Amersfoort vertrekt er
een bus, vanaf de achterkant van het station (de
Soesterkwartierzijde). Je kunt je per mail opgeven
via koopkrachtenechtebanen.n I
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Honderden plaatsgenoten zijn op voedselbanken
aangewezen of krijgen niet de zorgvoorziening
waar ze om vragen. Kinderen die jeugdzorg nodig
hebben moeten straks maar afwachten wat er met
die zorg gebeurt.

Vorig jaar bestond 10% van het aantal aanvragen
voor sch uld hulpverlening uit zogenaamde "nieuwe
armen" {koophuis kwijt met restschuld, werkloos of
failliet, ZZP'ers). Nu is dat een kwart!

Vele wijken zijn hun buurthuis kwijtgeraakt en de
zogenaamde Steun- en lnformatiepunten (SïlP's)
gaan dat probleem niet oplossen.

En wat doet dit gemeentebestuur? Bitter weinig!
De wethouders schrijven in een brief dat de meest
kwetsbare inwoners hetwel redden en beschikbare
gelden om hulp te bieden worden nota bene niet
besteed.

Waar gaan de miljoenen wel heen? Naar een
zinloze Kersenbaan, een namaak sportbad bij
de Hogeweg, een overbodig prestigeproject (75
miljoen gemeenschapsgeld) op de BW-laan en
een rneer dan een miljoen kostend clubhuis voor
een enkele roeivereniging.

Dan past maar éen reactie: "Basta! Nu de
ommezwaai".
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het veld van werkers in jeugdhulpverlening,
jeugdzorg, en ook pleegzorg, en dat is de vraag
waar de klappen gaan vallen. Welke instellingen
gaan hoeveel inleveren ? Wie gaan hun baan kwijt
raken? De gemeenteraad wordt hierop dit moment
niet over geïnformeerd - sterker nog: de wethouder
beschouwt dit als een 'uitvoeringskwestie', waar
de raad geen zeggenschap over heeft.

De SP is van mening datte maken politieke keuzes,
die grote gevolgen hebben voor Amersfoortse
werknemers en instellingen zeker ook in de raad
besproken moeten worden.

De SP fractie staat open voor alle informatie
(vanuit de werkvloer) over de gevolgen van de
decentralisatie van de jeugdzorg.

Dit mag dan de laatste zorg van het college of
andere partijen zijn, maar het gaat hier wel om de
positie van talrijke werkers in de jeugsdzorg en
h u n toekomstperspectief.

I nfo naar: amersfoort@sp. nl

Het KIX team van de School voor Economie en
Ondernemen te Amersfoort organiseerde op vri-
jdag 1 november een discussiemiddag met stu-
denten van de juridische opleiding en Emile Ro-
emer van de SP. OV jaarkaart, aanschaf JSF,
afluisterpraktijken door NSA, de toekomst van de
ouderenzorg is een greep uit de vele vragen die de
studenten stelden. De studenten kijken terug op
een geslaagde middag.

Succesvolle discussie
Tijdens het debat pakten de studenten de kans om
diverse politieke vraagstukken te bespreken met
Emile Roemer. Onder andere de studiefinancier-
ing was een veelbesproken item. De studenten
en Roemer waren het ermee eens dat de stu..-,
iefinanciering moet blijven bestaan. Daarnaast
waren studenten vnj om andere onderwerpen
aan te kaarten. Voor studenten van de juridische
opleiding van MBO Amersfoort was dit een zeer
leerzame middag aangezien zij ook veel te maken
hebben met politiek en wetgeving.

K!X
KlX is een landelijk project van FORUM, lnstituut
voor Multiculturele Vraagstukken. Jongeren op het
vmbo en mbo beter toerusten voor hun toekomst is
het doel van K!X. De jongeren doen vaardigheden
op die belangrijk zijn voor hun loopbaan. Perschool
vormen ze ÀOA@n of meerdere teams en organ-
iseren bijeenkomsten, trainingen en werkbezoek-
en naar bedrijven. Zo nodigen ze bijvoorbeeld e'
perts uit die hun een sollicitatietraining geven oY

organiseren ze een werkbezoek naar bijvoorbeeld
de Rotterdamse haven. Momenteel zijn er 56 KlX
teams op 24 scholen.

lnloopavond 5 December gaat niet door
Omdat onze maandelijkse inloopavond
op de eerste donderdag van de maand in
december tegelijk valt met pakjesavond
hebben wij besloten deze te laten vervallen.
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