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Voor het dagelijkse nieuws bezoek 
onze website: tilburg.sp.nl of volg ons 
via de sociale media

SP Tilburg SP Tilburg@sptilburg

Dankzij de SP meer geld 
voor armoedebeleid.
De overtuiging heerst dat 
mensen zichzelf uit de 
armoede moeten helpen. 
Maar er is een maar: 
schaarste! (Loesje: “Aan 
het eind van m’n geld 
houd ik altijd een stuk 
maand over.”)

Rutte deed in 2014 de uit-
spraak “Er is geen armoede 
in Nederland”, terwijl in 
hetzelfde jaar bijna een op 
de tien huishoudens kans 
liep op armoede, of daar al 
in terecht was gekomen. 
Het gebrek aan solidariteit 
is pas echte armoede. Deze 
groep zal niet snel slin-
ken. Daarom moeten we 
het woord ‘meedoen’ niet 
alleen in de mond nemen, 
maar meedoen ook als 
werkwoord gebruiken.
Regie over het eigen leven, 
zelfontplooiing en maat-
schappelijke zekerheid: 
daar gaat het om! En daar-
om is het goed dat dank-
zij de SP in het college, 
Tilburg meer geld steekt in 
zijn armoedebeleid: ver-
schillende goede regelingen 
en een uitgebreid vangnet, 
waardoor zoveel mogelijk 
mensen geholpen kunnen 
worden.

De voorstellen:
- De voedselbank krijgt 
40.000 euro extra subsidie;
Er komt 115.000 euro per 
jaar beschikbaar voor een 
sociaal eethuis;
- Stichting Leergeld krijgt 
80.000 euro extra subsidie 
per jaar;
- Stichting Mens Dier Nood 
krijgt 20.000 euro subsidie;
- Het Ondersteuningsfonds 
wordt voortgezet;
- De collectieve zorgverze-
kering voor minima wordt 
uitgebreid tot 130% van het 
sociaal minimum;
- Het budget voor bijzon-
dere bijstand wordt ver-
hoogd voor schoolkosten 
voor 16- en 17-jarigen.
 
Echter is niet iedereen 
goed op de hoogte welke 
regelingen dat zijn, en het 
is belangrijk dat ieder-
een erop gewezen wordt. 
Door !nanciële experts te 
betrekken bij de Tilburgse 
Toegang en het inzetten 
van een vaste contactper-
soon wordt de informatie 
verbeterd. Het bereiken van 
de inwoners en een goede 
communicatie zorgen voor 
een e"ectieve aanpak. Niet 
alleen digitaal, maar ook 
mondeling en schri#elijk: 
leesbare en eenvoudige 

aanvraagprocedures, 
formulieren en brieven.

De SP kiest voor solida-
riteit, door zoveel moge-
lijk mensen de ruimte te 
bieden om mee te doen. 
We willen de overerving 
van armoede terugdringen 
door het bieden van kansen 
aan kinderen en hun ou-
ders. Vertrouwen, een ‘op 
maat’-aanpak, particuliere 
initiatieven, afstemming en 
een integrale benadering. 
Sociale stijging is werken 
en leren; meedoen is ont-
moeting, netwerkvergro-
ting en participatie in de 
maatschappij.

Kortom: met de SP in het 
college wordt het een stuk 
socialer in de gemeente 
Tilburg.

Fráncy van Iersel
Raadslid SP-Tilburg
Woordvoerder Armoede

DANKZIJ DE SP MEER GELD 
VOOR ARMOEDEBELEID
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UIT HET GEMEENTEHUIS 
ANDERHALF JAAR VERDER
Het is anderhalf jaar 
geleden dat de SP 
medeverantwoordelijk 
werd voor het beleid in 
de stad. Na jaren in de 
greep te zijn geweest van 
een mega-coalitie van 5 
partijen en 7 wethouders, 
mag onze partij nu orde 
op zaken stellen. Met het 
coalitieakkoord hebben 
we keuzes gemaakt, maar 
ook een goede start. Una-
niem spraken onze leden 
zich in mei 2014 uit voor 
dit akkoord. 

Toch is de uitvoering niet 
altijd makkelijk, maar we 
zijn op de goede weg. Er 
is immers veel te doen en 
we zijn afhankelijk van 
onze coalitie. We zitten 
ook in een andere rol. Het 
‘roepen langs de zijlijn’ 
moet plaatsmaken voor 
nuance en doordachte 
keuzes. Omdat het minder 
uitgesproken wordt, of 
minder uitgesproken wordt 
gebracht, zijn we daarmee 
ook minder zichtbaar. We 
zijn ons daarvan bewust en 
daarom is het goed om hier 
eens te benoemen welke 
successen we de laatste tijd 
allemaal behaald hebben.

 • Het armoede-
beleid wordt fors uitge-
breid, hiermee zijn we in 

één klap een stuk socialer 
geworden. Er is 3 miljoen 
extra naar armoedebeleid 
gegaan. Zo gaat er meer 
geld naar de Voedselbank 
en is het Tilburgs Onder-
steuningsfonds blijven 
bestaan. Voor iedereen met 
een inkomen tot 130% van 
het bestaansminimum be-
staan er veel regelingen in 
onze stad. Dit alles maakt 
Tilburg tot een van de soci-
aalste steden in Nederland. 

 • Ondanks de harde 
bezuinigingen van het Rijk 
blijft de huishoudelijke 
hulp in Tilburg nog wél 
gewoon bestaan, en zonder 
de 40% korting.

 • We hebben tot 15 
miljoen euro gereserveerd 
om de klappen van de 
veranderingen in de (jeugd)
zorg op te vangen.

� ��(U�ZRUGW�ÁLQN�
geïnvesteerd in groen: in 
de stad maar ook er om-
heen, zoals bijvoorbeeld in 
het Stadsbos.

 • Sociale huurwo-
ningen worden met behulp 
van de gemeente duurza-
mer gemaakt. Hiervoor 
wordt een miljoen per jaar 
beschikbaar gesteld.
 

• Binnen de sport wordt 
orde op zaken 
gesteld. We betalen nu voor 
het inconsequente beleid 
van de afgelopen jaren, 
maar als SP zorgen we er 
ook meteen voor dat sport 
in Tilburg écht toekomst-
bestendig en betaalbaar 
wordt. Zo moest er orde op 
zaken worden gesteld bij 
de voetbalclubs en komt er 
een nieuwe sportclub op de 
Sportdijk.
 
• Er is extra impuls op 
cultuur (één miljoen 
extra) en onderwijs (ook 
één miljoen extra), die 
op deze manier een boost 
krijgen.

Natuurlijk zijn er ook 
zaken die we tijdens de 
coalitie-onderhandelingen 
hebben moeten inleveren. 
Blij zullen we hier nooit 
van worden, maar boven 
alles willen we een 
betrouwbare coalitie-
partner zijn die zich aan 
de afspraken houdt. De SP 
staat voor wat ze zegt.

De verhuizing van de 
bibliotheek naar de Spoor-
zone en het winkelrondje 
zijn voorbeelden van 
dossiers waar afspraken 
zijn gemaakt die af en toe 
pijn doen.

Vaak is de toon van de 
oppositie de beste graad-
meter of de coalitie het 
goed doet. Als de PvdA 
over het armoedebeleid 
in Tilburg zegt: “Goed 
gedaan, hierdoor wordt de 
stad een stuk socialer”, en 
als onze rechtse collega's 
van de VVD dan steen 
en been klagen over onze 
‘linkse hobby's’, dan is dat 
zeker een teken dat we het 
goed doen!
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Afgelopen maand is er 
veel te doen geweest over 
de plannen met de stads-
kantoren in de binnenstad. 
Stadskantoor 1 wordt 
gerenoveerd en krijgt 
winkels in de plint van het 
gebouw. Stadskantoor 2 
wordt het gebouw waar 
de stadswinkel in wordt 
gevestigd in plaats van de 
bibliotheek, en Stadskan-
toor 3 wordt afgebroken 
om plaats te maken voor 
het gebouw waarin de 
Primark wordt gevestigd. 
De reden voor deze ingrij-
pende maatregelen is in de 
eerste plaats dat Stadskan-
toor 1 niet meer voldoet 
voor de vele mensen die 
erin werken. Qua arbeids-
omstandigheden en kli-
maat moet het aangepast 
worden om te voorkomen 
dat werknemers letterlijk 
ziek worden. Verder staat 
Stadskantoor 3 al lange tijd 
leeg en kan er geen goe-
de invulling aan worden 
gegeven. Ook is het hoog 
tijd dat het winkelgebied 
aantrekkelijker wordt en 
dat het wordt afgerond, let-
terlijk, met het winkelrond-
je. Dit is iets waar de SP al 
langer voorstander van is. 
Velen zullen zich nog wel 
herinneren dat we destijds 
ÁLQN�DFWLH�KHEEHQ�JHYRHUG�

tegen de komst van de Mall 
in het buitengebied en voor 
een aantrekkelijke bin-
nenstad. Wel vragen velen 
zich af waarom je winkels 
toevoegt als er al zoveel 
leegstaat en als steeds 
meer mensen via internet 
shoppen. Bovendien: moet 
je wel willen dat er een Pri-
mark komt in onze stad? 

Wat de leegstand betreft: 
een deel ervan is sowieso 
structureel en lost zichzelf 
vaak binnen een half jaar 
op. Op dit moment wordt 
de leegstand ook voor een 
deel veroorzaakt doordat 
lange tijd niet duidelijk 
was wat er nu precies met 
het winkelrondje in Tilburg 
zou gebeuren. Hierdoor 
bleven investeerders wach-
ten tot er meer duidelijk-
heid kwam. Onderzoeken 
van deskundigen geven aan 
dat als het winkelrondje er 
komt, de kans dat deze in-
vesteerders zich in Tilburg 
vestigen, aanzienlijk groter 
wordt. Een voorwaarde 
voor het aantrekkelijk wor-
den van onze binnenstad is 
de vestiging van een grote 
‘winkelpubliekstrekker’. 
Inmiddels is bekend dat 
Primark zich heeft gemeld 
voor vestiging op de plaats 
van Stadskantoor 3. Of 

je blij moet zijn met de 
Primark als publiekstrekker 
zal altijd de vraag blijven, 
maar feit is wel dat het 
winkelpubliek met zo’n 
15% stijgt en dat er in het 
centrum zo’n 200 banen 
bijkomen. Dit zijn zaken 
die we ook niet kunnen 
negeren. Ook dit is in vele 
onderzoeken aangetoond. 

Tot slot het shoppen via 
internet: Niemand zal 
ontkennen dat dit een 
oorzaak is van de leegstand 
van bepaalde winkels, met 
name in de modebranche. 
Er is echter een nieuwe 
trend aan het ontstaan: 
Internetwinkels zijn steeds 
meer bezig om zich ook 
in binnensteden in fysieke 
winkels te vestigen. Het 
publiek blijkt namelijk toch 
een voorkeur te hebben 
voor ‘etalages’ waar ze 
binnen kunnen lopen. Dit 
laatste sluit aan bij de ver-
andering die de binnenste-
den aan het ondergaan zijn: 
namelijk van ‘places to 
buy’ naar ‘places to meet’, 
tevens een verklaring voor 
de groei van de vele kleine 
horecazaken in de binnen-
stad. Als gemeenteraad kun 
je niet direct iets doen aan 
leegstand, dat is een zaak 
van de vastgoedsector. Je 

kunt wel randvoorwaarden 
scheppen waardoor winkels 
zich graag in je binnenstad 
vestigen, door een ruimere 
looproute, een aantrekke-
lijke mix van winkels en 
horecagelegenheden, en het 
inzetten van je binnenstad 
als podium voor onze vele 
kunstenaars en studenten. 

Ron Antens, raadslid SP 
en woordvoerder cultuur, 
horeca, detailhandel en 
binnenstad.

WINKELS IN STADSKANTOOR 1; BOUWEN VOOR 
LEEGSTAND OF AANJAGER VOOR DE ECONOMIE?
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TILBURGS SP-RAADSLID MANDEMAKER OVER 
VRIJHANDELSVERDRAG TTIP

Op 24 september jl. was 
SP-raadslid Henri Man-
demaker spreker over 
TTIP bij het Hartslagcafé  
in een vol Paradox. Sa-
men met econoom Koen 
Berden (EUR en Ecorys)  
en juriste Anne Meuwese 
(TiU), ging hij in debat 
over dit vrijhandelsver-
drag waarover momen-
teel door de Europese 
Unie en de VS wordt on-
derhandeld. Mandema-
ker was hiervoor door de 
Universiteit van Tilburg 
uitgenodigd aangezien 
eerder dit jaar zijn motie 
‘Tilburg tegen TTIP’ 
door een meerderheid in 
de Tilburgse gemeente-
raad is aangenomen. 

Door de EU en de VS 
wordt momenteel over 
het megaverdrag TTIP 
(Transatlantic Trade and 
Investors Protocol) on-
derhandeld, om daarmee 
handel en investeringen 
te bevorderen door quota 
HQ�LPSRUWKHIÀQJHQ�ZHJ�WH�
nemen en regelgeving te 
standaardiseren. Er is bijna 

geen sector die hierdoor 
niet wordt beïnvloed.

In hun bijdragen zagen 
Berden en Meuwese in 
eerste instantie nog kan-
sen voor TTIP in termen 
van ‘economische groei’ 
en ‘kansen om de VS 
de Europese normen ten 
aanzien van duurzaamheid 
en vergroening te laten 
overnemen’. Maar in het 
debat gaven ze Mandema-
ker toch regelmatig gelijk 
in zijn argumenten waarom 
Nederland TTIP vooral niet 
moet willen. Aan het einde 
van het debat bleek dan 
ook niemand in de zaal nog 
een voorstander van TTIP 
te zijn.

Op de eerste plaats omdat 
TTIP de bescherming van 
burgers ondermijnt. Door 
de regels van Europa en de 
VS voor bedrijven gelijk 
te trekken, wordt het risico 
gelopen dat Europa de 
lagere normen en waarden 
van de VS overneemt. Er 
zou in TTIP niet alleen 
naar de economische 

effecten gekeken moeten 
worden, maar ook naar 
maatschappelijke, sociale 
en culturele effecten. Onze 
Europese standaarden  die-
nen daarbij gewaarborgd te 
worden. 

Op de tweede plaats omdat 
het onderhandelingspro-
ces niet democratisch 
en transparant verloopt. 
Niet democratisch, omdat 
maatschappelijke organi-
saties en gemeentes geen 
inspraak hebben en nau-
welijks worden gehoord. 
En niet transparant, omdat 
zelfs de Tweede Kamerle-
den  geen inzicht krijgen in 
de onderhandelingsresulta-
ten tot nu toe. Het is maar 
de vraag of de Tweede 
Kamer  uiteindelijk über-
haupt wel mag stemmen 
over TTIP.

Op de derde plaats be-
vat TTIP een protocol, 
ISDS, dat investeerders 
de mogelijkheid geeft om 
claims in te dienen tegen 
landen op het moment dat 
door belemmerende regels 
hun winstgevendheid in 
gevaar wordt gebracht. De 
heer Berden waarschuwde 
dat ook wat hem betreft 
“alle publieke diensten 
uitgesloten zouden moeten 
zijn van deze investeer-
dersbescherming (Investors 
Protection)”, en dat het 
dan uiteraard ook niet mag 
gaan om “geprognosticeer-
de toekomstige winsten”. 
Gelukkig is ondertussen 
onder druk van de publieke 
opinie al wel besloten dat 
geschillen niet meer achter 

gesloten deuren beslecht 
dienen te worden, maar in 
een openbare rechtbank. 

Als vierde argument tegen 
TTIP kan nog aangevoerd 
worden dat de verwach-
te  economische  groei 
voor Europa van een half 
procent per jaar hoogst 
onzeker is. Naast het model 
van Ecorys, waarop deze 
verwachting gebaseerd 
is, zijn er namelijk nog 
andere modellen, die veel 
negatiever zijn en juist 
banenverlies voor Euro-
pa voorspellen. Daarbij 
geldt voor ieder model dat 
het afhankelijk is van de 
juistheid van de vooronder-
stellingen.

Door de SP is een fol-
der uitgegeven onder de 
titel ‘TTIP handelsak-
koord? Wurgakkoord!’ 
De folders liggen op het 
SP-kantoor aan de Piusha-
ven. Op 10 oktober is er 
bovendien in Amsterdam 
een demonstratie tegen 
TTIP. De demonstratie is 
om 13.00 uur op het Jonas 
Daniël Meijerplein. Onder 
andere Milieudefensie, 
Greenpeace, FNV, SP en 
GroenLinks doen mee aan 
de demonstratie.

Meer info over TTIP: henri-
mandemaker@raadtilburg.nl 
en www.tilburg.sp.nl

Henri Mandemaker, 
raadslid SP Tilburg
Woordvoerder Economie, 
Financiën en Bestuur
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Het zomerreces is voor-
bij. Ook de Groene 
Tomaat is weer van start 
gegaan:

-Een bijeenkomst in Ros-
malen met Het Groene 
Woud over het regionale 
bijenprogramma zet ons 
weer  in beweging om sa-
men met onze stadsimker 
Marcel inhoud te geven 
aan een verbeterd leefkli-
maat in onze stad voor de 
honingbijen en die vele 
solitaire bijen en wespen 
die voor de verbreiding 
van ons groen zorgen.

-Samen met Leijparklief-
hebber Henk en Stichting 
Stadsbomen hebben we 
‘een bezorgde wandeling’ 
gemaakt in het Leijpark, 
die gaat resulteren in een 
actiemoment om eens goed 
op een rijtje te zetten wat 
het Leijpark nodig heeft 
om te blijven wat het nu is. 
Ook het nieuw vastgestel-
de evenementenbeleid zal 

daarvoor opnieuw scherp 
onder de loep genomen 
worden. Het Leijpark moet 
een prachtig verblijfpark 
voor elke Tilburger blijven.

-Van onze 1400 kastanjes 
in de stad zijn de meeste 
ziek. De Groene Tomaat 
dringt er bij de gemeente 
op aan om intensiever aan 
de slag te gaan met het 
genezen van deze groene 
stadsoase. (In Breda is ge-
bleken dat de aanpak waar 
ook wij mee experimente-
ren werkt.)

-Handmatig het stadsgroen 
inventariserend binnen de 
cityring, kwam de Groene 
Tomaat in gesprek met 
omwonenden van de oude 
Centrumschool in de Korte 
Schijfstraat. Hier gaat 
gebouwd worden. Rond 
het gebouw is echter een 
groene ruimte ontstaan 
met wel 36 bomen en een 
heuse stadstuin. De Groe-
ne Tomaat gaat zich in de 

Raad sterk maken om deze 
groene plek in de binnen-
stad groen te houden.

-De commotie rond SK1 is 
natuurlijk ook de Groene 
Tomaat niet ontgaan. Op de 
achtergrond hebben we ons 
heel sterk gemaakt voor 
versteviging van het groen 
in de oude stad. Onze 
motie had de volgende 
aandachtspunten: *het ver-
beteren van de groeikansen 
van de twee platanen; *het 
terugbrengen van minstens 
42 duurzame boomgroei-
plaatsen rond het nieuwe 
SK1, of tenminste in het 
winkelgebied; *het intensi-
veren van het belevings- en 
gezondheidsgroen in het 
winkelgebied. De motie is 
aanvaard en gaat dus uitge-
voerd worden.

-De luchtkwaliteit in onze 
stad is matig. Gezond 
wonen in eigen stad is een 
recht van elke Tilburger. 
De Groene Tomaat heeft de 
samenwerking gezocht met 
Milieudefensie om schone-
re lucht in Tilburg nadruk-
kelijker op de agenda te 

krijgen. Na petities op de 
Duurzaamheidsmarkt, een 
stedelijke informatieavond 
over luchtkwaliteit in 
Buurtcentrum De Boom-
tak, het beheren van twee 
luchtkwaliteitsmeetpunten 
(zie de site van Milieu-
defensie) en het indienen 
van een amendement 
m.b.t. het weren van sterk 
vervuilende personenauto’s 
uit de oude stad, gaan we 
binnenkort meedoen aan de 
landelijke actiedag ‘Schone 
lucht’ in Utrecht, om samen 
met allerlei deskundigen 
op dit gebied uitvoerbare 
en praktische oplossingen 
te vinden voor verbetering 
van ons stadsklimaat. We 
wachten nog steeds met 
grote nieuwgierigheid op 
het nieuwe mobiliteitsplan 
van onze gemeente.

-Voor De Groene Tomaat 
is de leefbaarheid in de 
stad een groot goed. Wij 
wachten daarom met smart 
op de nota Groen en Blauw 
van wethouder Jacobs.

[VERVOLG OP 
VOLGENDE PAGINA]

DE GROENE TOMAAT

Wist je dat het stadsbos013 groter is dan het Amsterdamse Bos en 
het Bos du Boulogne in Parijs en een eigen bijenlint hee!? Trek 
erop uit in de Tilburgse natuur!
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Hierin staat de uitvoering 
van de vergroening van onze 
stad verwoord; een ‘verbe-
terde’ versie van de nog lang 
niet volledig uitgevoerde 
biodiversiteitsnota die wij 
omarmen als een echt verbe-
teringsplan. 

De Groene Tomaat gaat in 
het vroege voorjaar 2016 
een stedelijk informatiemo-
ment verzorgen over deze 
nota en wat ze betekent voor 
onze stad en voor ons als 
inwoners. 

-De Groene Tomaat vindt 
ook dat we als SP nog meer 
het goede voorbeeld moeten 
geven. Samen met de fractie 
en het bestuur gaan we be-
kijken hoe we onze afdeling 
tot de duurzaamste van 
Nederland kunnen maken. 

Tot slot heeft de Groene 
Tomaat nog enkele vragen 

uitstaan bij de gemeente 
m.b.t. zonneparken in het 
buitengebied en groene 
daken onder de zonnepane-
len op onze gemeentelijke 
gebouwen.

Geïnspireerd aan het raken? 
Sluit je aan. Hoe meer men-
sen, hoe meer we kunnen 
aanpakken. Alles in het 
teken van een groen, gezond 
en duurzaam Tilburg.    

Aanmelden kan via: 
tilburg@sp.nl

Leden van de Groene Tomaat:

Esther van der  Lugt
Annemarie Brouwers
Bart de Bont
Thijs Kluiver
Kees van Ham, commissielid Leefbaarheid, 
woordvoerder Groen
Fráncy van Iersel: voorzitter Groene Tomaat

*Niet op de foto: Frans Eekels

Op woensdag 21 oktober 
zal er een ledeninforma-
tie-avond georganiseerd 
worden op het partijpand 
aan de Piushaven. 

Op deze avond zullen 
bestuur, fractie en 
wethouder van de Tilburg-
se SP-afdeling vertellen 
wat ze, sinds de deelname 
in het college in april 2014, 
gedaan en bereikt hebben. 

Ook zullen ze vertellen wat 
de plannen voor de 
komende jaren zijn. 

Tijdens deze avond is er 
alle gelegenheid tot vragen 

en discussie en natuurlijk 
ook een gezellige borrel 
om even na te praten. Om 
zeker te zijn van een plekje 
is aanmelden vereist. Dit 
kan door te mailen naar: 
bob@sptilburg.nl.

Het programma voor de 
avond:
19.00-20.00 Bestuur

20.00-21.00 Fractie&wet-
houder

21.00-.... Napraten onder 
het genot van een borrel.

Tot de 21e!

LEDENINFORMATIE-AVOND 
21 OKTOBER

DE GROENE TOMAAT [VERVOLG]
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Naam: Suzan Öztürk
Leeftijd: 21
Lid Sinds: 2013

Vertel eens, wie ben je en 
wat doe je in het dagelijks 
leven?
Ik ben Suzan Öztürk, ik 
ben 21 jaar, studeer Be-
stuurskunde aan de Uni-
versiteit van Tilburg, en zit 
nu  in het derde leerjaar. 
Daarnaast heb ik een hob-
by: ik deed aan volleybal, 
maar door de drukte met 
m’n studie ben ik daar nu 
mee gestopt. Verder breng 
ik graag tijd door met 
familie en vrienden. En ik 
probeer actief mee te doen 
met de SP.

Sinds wanneer ben je 
lid van de SP en wat is 
de reden dat je lid bent 
geworden?
Ik ben nu twee jaar lid. Ik 
heb me altijd al geïnteres-
seerd voor politiek. Het 
socialisme heb ik veel over 
onderzocht, veel boeken 
over gelezen. Ook in het 

Turks heel veel. Ik heb me 
vooral met de geschiedenis 
van Turkije bezig gehou-
den en daarin heb ik ook 
veel socialistische strijders 
leren kennen. Toen ben ik 
me ook in de geschiede-
nis van het socialisme in 
Nederland gaan verdiepen 
en dat vond ik erg interes-
sant. Ik voelde me tot de 
SP aangetrokken door de 
uitspraken die ze doen over 
actualiteiten. Daar kan ik 
me wel in vinden.

Wat heb je allemaal bij 
de SP gedaan?
Nog niet veel, ik ben 
eerst passief lid geweest. 
Ik wilde in het begin wel 
wat doen maar heb er 
nooit veel tijd voor ge-
had.  Totdat ik vorig jaar 
stage moest gaan lopen 
voor mijn studie, bij een 
publieke instelling of 
politiek-gerelateerde partij. 
Toen dacht ik: dat is een 
mooie gelegenheid om 
actief te worden bij de SP. 
Ik ben gaan meelopen bij 
de SP-fractie om te zien 
hoe die te werk gaat. Ook 
ben ik mee geweest naar de 
Red de Zorg-demonstratie 
op 12 september. Ik zou 
nog wel actiever willen 
worden, misschien bij de 
Rood-groep van de afde-
ling.

Wat betekent het voor jou 
om lid te zijn van de SP? 
Het ‘wij-denken’ spreekt 
me erg aan. Het hoeft niet 
meteen radicaal te beteke-

nen dat je extreem links 
bent, maar als je sociaal 
bent en een mening hebt 
over iets actueels dan krijg 
je bij de SP de kans om 
daar iets over te zeggen. Ik 
denk dat dát de essentie is 
van SP’er zijn, dat je mee 
kan praten over- en inbreng 
hebt in wat er gebeurt. Dat 
er echt naar je geluisterd 
wordt.

Is er iets wat je aan (nieu-
we) leden wilt meegeven?
Vooral aan studenten: die 
behoren links te zijn! Op 
zoveel dingen om ons heen 
heb je wel een mening of 
een visie, afhankelijk van 
je politieke voorkeur. Als 
je iets wilt betekenen voor 
jezelf en voor de samenle-
ving, dan is lid zijn van de 
SP de gelegenheid om dit 
te doen. 

Denk je erover na om zelf 
de politiek in te gaan na 
je studie? 
Tijdens mijn studie heb 
ik daar wel over nage-
dacht, ook omdat ik lid 
ben geworden van de SP. 
Tijdens mijn stage begreep 
ik steeds beter waarom ik 
lid ben geworden van juist 
deze partij. Maar ik weet 
nog niet of ik iets in de 
politiek zal gaan doen, mis-
schien in de richting van 
bestuur, achter de scher-
men van de politiek. 

Tot slot een luchtige 
vraag: Zijn er boeken of 
ÀOPV�GLH�MH�RQ]H�63�OHGHQ�

kan aanbevelen?
Das Kapital! Haha, ik heb 
geprobeerd het te lezen… 
Ik weet niet of het voor 
iedereen interessant is maar 
er is een Turkse dichter die 
redelijk bekend is, hij heet 
Nâzim Hikmet. Hij was 
een socialistische dichter 
en moest in de jaren ‘50 
van de twintigste eeuw 
uit Turkije vluchten. Zijn 
boeken zijn in meerdere 
talen vertaald. Zijn biogra-
ÀH�LV�PLVVFKLHQ�ZHO�DDQ�WH�
raden. Zelfs Che Guevara 
heeft zijn gedichten in zijn 
dagboek geciteerd en de 
premier van Griekenland, 
Alexis Tsipras, heeft een 
gedicht van hem voor-
gedragen in een van zijn 
speeches.

SUZAN: “IK VOELDE ME TOT DE SP AANGETROKKEN, 
DOOR HUN UITSPRAKEN OVER DE ACTUALITEITEN.”

UIT DE AFDELING: INTERVIEW
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(Dit is de impressie van 
Suzan Öztürk, een van onze 
SP-leden)

‘Red de Zorg’ was de 
eerste grote demonstratie 
waaraan ik heb deel-
genomen. Ruim 15.000 
demonstranten waren er 
die zaterdag in 
Amsterdam. Dat er zo 
veel demonstranten aan-
wezig zouden zijn had ik 
niet zo snel verwacht. Het 
feit dat we daar massaal 
met dezelfde gevoelens en 
hetzelfde doel aan-
wezig waren, gaf me al 
een topgevoel. 

Aan het begin van de dag, 
op het Centraal Station 
van Tilburg, begon de 
demonstratie eigenlijk al. 
We hadden namelijk twee 
bordjes in onze handen 
met de tekst ‘’Is er straks 
nog iemand die voor jou 
gaat zorgen?’’. Daarnaast 
droegen we natuurlijk ook 
opvallende kleding. De 
bordjes trokken veel aan-

dacht en ik werd vaak aan-
gesproken. Ook in de trein 
waren veel reizigers geïnte-
resseerd in waar we naar-
toe gingen. Een mevrouw 
van rond de zeventig sprak 
me aan en zei dat ze ook 
naar de demonstratie ging. 
Ze voegde er aan toe dat ze 
erg verrast was toen ze mij 
zag, omdat ik nog zo jong 
ben. Mijn antwoord was 
dat het redden van de zorg 
niet alleen de taak is van de 
betrokkenen, maar van ons 

allemaal. Ook was het heel 
speciaal om te horen dat 
veel van de mensen die ons 
aanspraken de demonstra-
tie steunden.

Tijdens de demonstratie 
waren er demonstranten 
van alle leeftijdsgroepen. 
Ik heb naast ouderen, 
mensen die in de zorg 
werken, mensen die zorg 
nodig hebben, partijleden 
en leden van de FNV ook 
veel jongeren gezien, zoals 

de jongeren van SP Rood. 
Dat was ook het bijzonde-
re aan deze demonstratie: 
al deze mensen zijn zich 
ervan bewust dat het niet 
een individueel probleem 
is, maar een probleem van 
ons allemaal. Het voelen 
van de saamhorigheid die 
er heerste was voor mij 
het uiterste. Natuurlijk 
was het ook heel gaaf om 
gezamenlijk onze stem te 
laten horen, samen door 
de straten van Amsterdam 
te demonstreren, heel 
luid boe te roepen naar de 
staatssecretaris, en Emile 
Roemer juist toe te juichen. 

Naar mijn mening is met 
deze demonstratie en het 
aantal opgehaalde handte-
keningen nogmaals bewe-
zen dat de zorg van ons 
allemaal is, van jong en 
oud, en dat we de regering 
niet de gelegenheid zullen 
geven om ons deze bezui-
nigingen te laten accep-
teren. Kortom: ‘’Heyo 
kabinet, jullie vragen om 
verzet!’’

KORTE IMPRESSIE ‘’RED DE ZORG’’ DEMONSTRATIE 
12 SEPTEMBER


