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Woenadagavond 24 *ficmber organleaerden de SP-

aÍdellmlen AmcreíooG Baam, De Bilt' Uteelstoin
6n Söest, ffin AÍghaniefien ffiormrtiervond' Esn

noodzakellike avond, want lret fiama AÍghanietan staat
bi, dÉ gemiddelde Nedsrlander laag op de agnnda'

'-'-?md is dat. Deze missie is zeer kostbaar, zorve{ op gebied

)d *.n*"nlevens als financieel en het zorgt ervoor dat de

Nederlandse kijgsmacht met personedstekorten kampt

want niemand wil na een opleiding van een paar maanden de

woestijn van Afghanistan ingestuurd worden.

Een kostbare missie kan wel een optie ziin, maar dan moet

er wel een duidelijk afgebakend doet ziin en daar ontbreokt

het aan in Afghanistan, Er waren zo'n7} m€nsen uit de regio

Utrecht naar de Eenhoom gokomen, waarönder een aantal

AÍghaanse vluchtelingen en vert€genwoordigers van anderc

politieke partijen en NGO's.

De avond wud ingeleid door Una Yousefzai, uit lJsselstein.

Als vluchteling uit Atghanistan is z'lj zeer betrokken bij de

situatb in haar land, Aangrijpend was haar verhaal over het

Afghanistan van voor de oorlog, de s'trijd tussen de Russen

en de Medjahedien flatere lblban) die zij van dichtbii heeft

\*.àgemaakt en waarbij ze verschillende familieleden hesft

vsrloron. Stuitsrd is haar verhaal dat zij zich als vluchteling in

Nsderland niet garuenst voelt.

Na Lina sprak Farshad Bashir, Tweede t(amerlid voor de

SP en mk als vluchteling uit Afghanistan naar Nederland
gekomen. Zijn verhaal ging over de situatie in Afghanistan

nu. De strijd die al 30 jaar voortduurt, waarbij de partijen van

positie wisselon, van wierd tot vijand, en de reden waarom
juist Afghanistan al 30 jaar het strÍjdtoneel is. Afghanistan ligt

opeen stratqische positie inAzië, tussen hetolierijke Midden-

Oosten en Flusland en de opkomende machten China en

lndia. Het zuidelijke buurland is Pakistan is een zeer instabiele

staat mot atoomwapens. De §triid in Afghanistan gaat ov6r

controle in Azië, controlë over oliestromen, dus over veel geld.

lntern is de bevolking AfghanÍstan verdeeld over meer dan

2O stammen. Deze sÍtuatie is al eeuwen zo en het idee van

'het westen', om dis structuur even om te bouuen tot een

democratie, is kansloos.

Derde spreker Harry van Bommel hield een betoog over de

visie van de SP op de strijd in Afghanietan. De NAVO en

de Verenigde Naties hebben zich in een moeilijke situatie

gedraaid. Door enerziJds een oorlog te voeren tegen de

Taliban en andeaíjds een opbouwmissie te voeren onder de

vlag van de VN, weet de Afghaanse bevolking niet meer of een

westerse soldaat een vriend is of een vijand. Daarmee is alle

westeroe inbreng'be$Ínet' geworden. Overheidshulp, maar

ook de hulp van westorse NGO's worden door de Afghanen

gewantrouwd. $teeds meer klinkt de veauchting dat er onder

de Taliban geen vrijheid was, maar dat men in ieder geval

rust had. Men had een huis en te eten en dat is veel waard.

De inbreng van het westefl, in de vorm van militairc acties,

zorgt voor veelslachtoffers en onrust. De hummitaire hulp is

minimaal en 'besmet'.

Na de sprekors was er tijd voorwagen uit het pubtiek. Thema's

war6n wag6n over de coruptie, de invloed van de media en

de invloed van de wapenindustrie. Speciaatwas de aandacht

uit het publiek voor een NGO in Kabuldie zich voorAfghaanse

vrouwen inzet en de vraag van Eob Ooms over de nazorg

in Nederland voor de rnilitaircn die namens Nederland in

Uruzgan hebben gediend. Als oud-militair, Bob is uitgezonden
geweest naar Ubanon en ondervind daar nog steeds klachten

van, vëcht hijvoor do rechten van vetaranen.

ln het napraten met de twee SP lGmerleden zijn contacten

gelegd tussen Afghaanse vluchtelingen die graag hun verhaal

aan de SP Tweede t€marfractié willen doen, in de hoop dat

de §P daar iets mee kan. De SP gaat door met het proEren

het 'probleem'Afghanistan op de pditieke ruenda te houden

sn ffimen rnet vluchtelingen en partnerorganisaties tot een

goede oplCIssing tB komën.SP.



ROOD

lrlu er €Ën tekort van 1081 fie&nlskken is rondom

statlonAmersfoortie en degemeonte wser begonnen b
mot het wegalepon van fiet$oÍl, hesft ROOD Amorsfoort

de actle-eite www.ftetsiefioetcle.nl opnieuw tot leven

ggÍoëpèn.

Mensen kunnen op die web§íte, en de komende weken op

divarse momenten op station Amersfoort, een handtekening

zetten tër ondsrsteuning van een initiatiefuoorstel dat

wethouder Luchtenveld dwingt de problemen serieus te

nèffrsn, aan te pakken en op ts logsen, Dit initiatiefuoorstel is

ook op de site te vinden.

Ruim een jaar geleden onderstzunden al 1250 rnensen een

petitie die wethouder Luchtenveld opriep om het aantal gratis

fietsenrekken uit te breiden en om het wegsleepbeleid een

halt toe te roepon zolang er onvoldoende rekken zijn. Dit

was verassend geno€g niet voldoende om de wethouder

te wertuigen dat er echt iets moet gebeuren. Wanneer de

gemeenteraad ín meerderheid achter het lnltiatiefuoorstel zal

gaan staan, dan kan Luchtenveld niet m6ër anders dan aan

de slag.

Ergert u zich ook aan hot wanbdeid en wilt u ook voldoende

gratis fietsenËklen sn e6n einde aan het onrechtvaardige

wegsleepbeleid? ïeken dan nu op www,fietsiefoetsie.nl,

ROOD Amersfuort: de actiefste politieke jongerenorganisatie

ROOD Amersfoort is de actiefste politÍeke jongerenorganisatie.

Dit l<omt doordat wij met elloar, en iedereen dle ons daarbiJwil

helpen, strijden voor belangen van jongeren in de gemoonte

Arnersfoort.

Zonder strijd verandert er niets. Dus hst voeren van striJd is een

belangrijk onderdeel van ROOD. De acties die HOOD voert

behartigen de belangen van jongeren in de maatschappij,

vergroten het politiek hwustzijn onder Jongeren, stellen

miestaniren aan de kaak en bevordersn de politieke participatie

van jongeren, of ze nu lld ziJn of niet.

ln Amersfoort strijden wiJ al ruim een jaar voor meer
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Op donderdagavond 11 september heeft de afdeling SP 125

pakketten ingepakt bij de Voedselfocus. Door sponsors en

bedrijvon worden producten bij Voedselfocus afgeleverd, daar

worden er pakketten van samengesteld en deze pakketten

gaan vrijdagochtend naar de Amersfoorters die deze hulp

goed kunnsn gebruiken, Vele handen maakten het werk licht,

en het was vooralheel nuttig en gezelligl

fietsenrekken bij het station, staan wijop tegen mosquito's, de

apparaatjes die jongeren wegjagen met hoge pieptonen, en

staan wij aohter de roep voor meer ruimte voor jong creatisf

talent om zich te kunnen ontwikkelen. Ook verze.tten wii ons

tegen huisbazen díe in Amersfoort belacheliike huren vragen

en de regels aan hun laars lappen. Lokaal astivisme is heel

belangrijk voor ROOD. Het geeft ons een gezicht, maar ook

inzictrt in wat er leeft onder iongersn,

ROOD Amersfoort komt wekelÍjks biieen om acties uit te

denken, Naar iedereen die mee wiÍt dsnkm wordt geluisterd'

Doel is altijd om onze acties zo in te richten dat de men§en

die rechtstreeks te maken hebben met de situatie een stem

hebben. We proberen op basis vàn sfeer en vertrouwen het

ma<imalete halen uit alles wat we doen.

Ben iU nieuwsgierlg naar ROOD Amergfoort oí wil$
ac'tisf worden? Kom dan aen keer lange bij een overleg

op vrildagavond of neem coÍïtact op met Marc §mito(06

34 76 89 8B oÍ roodamerefoort@ep.nl).

wwrr*uod.amoÍsfoort.sp.nl

AUT OUEN BRA]IDIfiARD UERETTT

Woensdag I oktober hisld de §P Amerefoort met dG

afdellng §oest een extra algemene ledenvergadering

in de AmeretroÍ. Beden wae het stuk BRAI'fOHAARD

WEHELD, over de partiivisie van de $P over de verdellng

van macht en rcclrt over de weleld.
Een zeer complex onderwerp, bleek op deze avond. C)'-,'

een aantal punten ontstonden stevige discussies 6n over eeÍl

aantal punten uit de nota worden namens SP AmersÍoort

op de regioconferentie {18 öldober 2008) wagen gesteld.

Namens de afdeling Amersfoort gaan 7 meÍl§rs'l naar deze

regioconferentie, Zij gaan naÍrnns de §P Amersfoort §tammon

over dsze partUvisie.

Voor meer lnformatie; klik op www.amerEÍoort.ap.nl

oÍ ngem contaet op met Anya llUiensma:06'150.§8.690


