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VOOR DE MENSEN, NIET VOOR
HET GELD! STEM LIJST 19:

EN SLUIT AAN!
N

a 30 jaar neoliberaal sloopbeleid van
publieke voorzieningen en ongehoord
onrechtvaardig opjagen van minder
welgestelden en minimum-inkomens,
juist in Rotterdam, is het goed nieuws dat
we kunnen stemmen op Rotterdammers
die al jaren deze onrechtvaardigheden
aan de kaak hebben gesteld. Wie zit er
te wachten op nog meer marionetten
van de vastgoedmaffia, bank en
verzekeringswezen en Multinationals?
Wie is er verantwoordelijk geweest voor
het opdrijven van huizenprijzen door sloop
en afstoten van publiek woningbezit?
Wat is het bevoordelen van de rijken met
villa-subsidies; belastingvrijstellingen en
gentrificatie-beleid anders dan de praktijk
van de tricle-down-ideologie; een methode
die bewezen heeft niet te werken, alleen de
rijken rijker en de armen armer maakt, de
sociale samenhang ondermijnt en corruptie
en zelfverrijking versterkt. Maar juist dat is
de kern van het beleid van de hele Ruttekliek en alle adepten; van Groen Links,
PvdA en D’66 tot en met Leefbaar , FvD en
JA21.
De verontschuldigingen en sorry’s zijn
holle woorden. Armoede is een groot
probleem, maar gewoon 14 euro per uur
betalen en zo snel mogelijk indexeren naar

15 euro is beleid wat de Gemeente zelf kan
voeren! Dat is een concrete stap vooruit en
daarom brengen we dat naar voren, samen
met de Voor 14-campagne van de FNV.

Wie zit er te wachten
op nog meer
marionetten van de
vastgoedmaffia, bank
en verzekeringswezen
en Multinationals?
Dezelfde holle woorden klinken rond de
huisvestings-problemen . Te weinig en te
duur. Maar wat is dan betaalbaar? Volgens
ons is een derde van het inkomen betaalbaar;
in ieder geval tot 3 keer modaal. Daar schept
de villa-subsidie in ons onrechtvaardige
belastingstelsel een netto voordeel. De
grootste scheefwoners zijn dan ook niet
mensen die nog een huurwoning met een
normale huur zitten, maar diegenen die
in de gulden tijd hebben gekocht en met

Peter Den Haan, nR.7

Socialisten 010
behulp van de villasubsidie hun huis hebben
afbetaald. Maar er is niemand die tegen
die mensen zegt; lever je huis in en ga
duurder wonen voor de wooncarrière! De
gentrificatie leugens zijn allang doorgeprikt
en het is tijd de andere weg in te slaan;
terug naar woningbouwverenigingen en
controle en beheer door de bewoners! Tot
die tijd het bevriezen van de huren en de
bewonersorganisaties zouden er goed aan
doen een huurstaking voor te bereiden.
Dan is er ook nog de Haven en ons
leefmilieu; het Rijnmond-gebied. Juist
wij die hier wonen en werken moeten
zeggenschap krijgen over vestigingsbeleid;
scholing en omscholing van werknemers en
herhuisvesting dan wel sluiting van ernstig
vervuilende bedrijven, met compensatie
voor werknemers en omwonenden.
Want alle zelfcontrole, maar ook het
Vergunningensysteem blijken een wassen
neus te zijn; het winstbejag maakt per
definitie dus onbetrouwbaar. Wat je niet
bezit, kun je niet controleren; daarom zijn
wij voor het verbreden en vergroten het
publieke eigendom. In samenspraak met
werknemers en andere belanghebbenden.
Stem daarom
lijst 19, Socialisten
010. Peter Den Haan nr. 7, tevens lid
Socialistisch Alternatief/ISA
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Voor een duidelijke stem tegen racisme:
alles wat ons verdeelt, verzwakt ons
Interview met Barbara Veger, lid Socialistisch Alternatief/ISA en nummer 34
op de lijst van Socialisten 010 in Rotterdam
Waarom vind je dat mensen op Socialisten
010 zouden moeten stemmen en zich erbij
aan zouden moeten sluiten?
Een belangrijke reden vind ik toch wel
dat Socialisten 010 duidelijk breekt met
de officiële lijn van de SP wat betreft de
kwestie van racisme. De officiële partijkoers
van de SP is, om racisme ofwel te negeren
ofwel zelfs enigszins mee te gaan met rechts
populistische ideeën. Socialisten 010 komt
daarentegen met een klassenstandpunt tegen
racisme.
Wat ik zelf geleerd heb toen ik als jongere
actief was bij Jongeren Tegen Racisme (dat
opgezet was door Offensief, de voorloper
van Socialistisch Alternatief), is dat het niet
genoeg is om tegen mensen, die gevoelig
zijn voor racistische ideeën, te zeggen:
racisme is slecht. Een bijstandsmoeder
bijvoorbeeld die in een te krappe woning
woont en al jaren op de wachtlijst staat en
hoort dat vluchtelingen haar voor gaan, zal
daardoor niet overtuigd raken. Wat wij dan
naar voren moeten brengen is: we moeten
vechten voor genoeg betaalbare, fatsoenlijke
woningen voor iedereen, Nederlanders en
migranten. Onze werkelijke tegenstanders
zijn de rechtse politici en hun systeem.
De werkende klasse moet zich verenigen
en samen strijden, alles wat ons verdeelt,

verzwakt ons.
Een groot probleem in Rotterdam is racisme
bij de politie. Het was niet voor niets dat
ook in Rotterdam er zeer grote Black Lives
Matter demonstraties waren in 2020. Vorig
jaar was er nog een protest bij politiebureau
Marconiplein omdat racistische agenten
slechts overgeplaatst werden, wat slechts
een verschuiving van het probleem was.
Ze hadden nadat de 16-jarige Humeyra
vermoord was door haar ex, geappt: “Weer
een Turk minder”.
In het verkiezingsprogramma van
Socialisten 010 is, op mijn voorstel,
opgenomen dat er gemeenschapscontrole
over de politie zou moeten komen via
gekozen wijkcomités, die de macht hebben
goede sollicitanten voor het politiekorps aan
te nemen, maar ook maatregelen te nemen
tegen politiepersoneel dat zich schuldig
maakt aan racisme en/of gewelddadig
machtsmisbruik, en in extreme gevallen
agenten ook te ontslaan.

Klimaat en milieu: een
klassenstandpunt
Een andere belangrijke vind ik
van milieu. Rotterdam heeft
zeer vervuilende industrieën,
petrochemie en de haven. Het is

de kwestie
natuurlijk
zoals de
belangrijk,

Barbara veger, nR.34

Socialisten 010
dat wij de milieubeweging verbinden met
de georganiseerde arbeidersbeweging,
de vakbonden. De werkenden in deze
vervuilende industrieën hebben alle belang
bij een rechtvaardige, groene transitie. Niet
alleen voor hun eigen gezondheid, maar ook
voor de toekomst van hun kinderen. Dan
moeten zij wel de garantie krijgen dat zij bij
een groene transitie een andere baan krijgen
tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden.
De kwestie van milieuvervuiling kan
natuurlijk niet in Rotterdam opgelost
worden. Daarom ben ik in november ook
mee geweest met de delegatie van honderden
leden van International Socialist Alternative
(ISA) in Glasgow bij de protesten tegen de
COP26. Het milieu toont meer dan wat ook
aan, dat we een wereldwijde socialistische
fundamentele verandering nodig hebben.

Even voorstellen
Arno van der Veen (25), LIJSTTREKKER SOCIALISTEN 010

Jong, maar geen nieuwkomer in de politiek. 6 jaar terug was hij al woordvoerder in het referendum over de
Woonvisie (zie ook: YouTube; referendum Rotterdam: voor wie is de stad bedoeld?) Hij was oud-voorzitter van
de inmiddels door de landelijke SP geschorste jongerenorganisatie ROOD. Daarnaast was hij beoogd lijsttrekker
van de SP Rotterdam in de komende gemeenteraadverkiezingen. Totdat hij werd geroyeerd, het merendeel van
het afdelingsbestuur werd geschorst en uiteindelijk zowel lijst als programma en haar kandidaten, verbeurd
werden verklaard. Het is dan ook om deze redenen dat we als Socialisten 010 meedoen in deze verkiezingen. Om
het programma voor een sociaal, veilig en rechtvaardig Rotterdam, Nederland en de rest van de wereld overeind
te houden.
Arno: “Sinds het Woonreferendum in 2016 is het verzet tegen het Rotterdamse sloopbeleid blijven groeien.
Dat verzet maken wij graag zichtbaar in de raad, gecombineerd met ambitieuze voorstellen hoe we de grote
tegenstellingen en crises van de huidige tijd tegengaan.“

De lijsttrekker van DSA in Amsterdam is Bart Hartog
(23), vroeger medewerker bij Rood.
Zijn kelder staat al vol campagne materiaal!

Gerard van Os; kaderlid bij FNV Spoor
en nummer 28 voor SOCIALISTEN UTRECHT, LIJST 18

“Helaas was een eigen lijst onvermijdelijk. Onze lijsttrekker voor Socialisten Utrecht is Floris Boudens. Al in juni 2021 gekozen als
lijsttrekker voor de gemeenteraadverkiezingen door de SP afdeling Utrecht, maar als voorzitter van Rood Utrecht werd hij geroyeerd samen
met een aantal andere actieve bestuursleden en Rood-leden. Na protest tegen dit royement werd het afdelingsbestuur geschorst en de
meerderheid van het bestuur geroyeerd. Net als in Rotterdam bleef de kameraden in Utrecht weinig keus om zelf maar het voortouw te nemen
een democratische beweging en partij op socialistische grondslagen op te bouwen. Daarom doen we als lijst 18 Socialisten Utrecht mee aan
de gemeenteraadverkiezingen.”
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Naar een nieuwe brede arbeiderspartij!
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In de jaren zestig en zeventig bestonden er
massaorganisaties van de arbeidersklasse
in de politiek. Dat was een voordeel ten
opzichte van de huidige situatie, maar het
nadeel was dat de sociaaldemocratische en
stalinistische leiding van deze organisaties
keer op keer in staat was om met de hulp
van de bourgeoisie de arbeidersklasse
te misleiden en de strijd af te buigen in
een richting die geen gevaar voor het
kapitalisme inhield.
In 2022 is het stalinisme geschiedenis,
hoewel de bourgeois media er natuurlijk
steeds weer naar verwijzen om de
“hopeloosheid” van het Marxisme gewicht
te geven. De sociaaldemocratie is op
sterven na dood, na zichzelf in een lange
reeks kabinetten met VVD en CDA aan het
neoliberalisme te hebben uitgehuwelijkt.
De overwinningen van het neoliberalisme
sinds de jaren tachtig hebben enorme
gevolgen gehad. In de eerste plaats dat wij
nu leven in een maatschappij die gemaakt
is voor bedrijven en niet voor werkende
mensen. Mythes en steeds herhaalde betogen
dat de arbeiders van vroeger nu allemaal
behoren tot de middenklasse en dat we
eigenlijk allemaal ondernemers zijn hebben
tot gevolg gehad dat de arbeidersklasse in
termen van klassenbewustzijn, organisatie
en programma een lange serie stappen terug
heeft moeten doen.
De arbeidersklasse werd altijd voorgesteld
als een leger van mannen in blauwe
overalls in de industrie. De werkende
klasse was natuurlijk altijd al vele malen
breder dan dat: vrouwen, werkenden vanuit
verschillende culturele achtergronden, het
aantal mensen dat afhankelijk is van het
verrichten van arbeid om in zijn onderhoud
te voorzien is in objectieve zin alleen
maar gigantisch gegroeid. Dat deel van de

mensheid is de overgrote meerderheid
van de samenleving.
Werkenden staan sterker door het tekort
aan arbeidskrachten in de maatschappij.
Maar die kracht moet wel door organisatie
effectief worden gemaakt.
Niets in onze maatschappij draait zonder
de werkenden. Maar het is de hoogste
tijd dat deze meerderheid beschikt over
politieke en vakbondsorganisaties die
hun belangen echt vertegenwoordigen. In
Nederland heeft in de afgelopen periode de
SP zich als zodanig gediskwalificeerd door

de eigen linkervleugel harder te bestrijden
dan het kapitalisme.
De nieuwe initiatieven die daaruit zijn
ontstaan, Socialisten 010 in Rotterdam,
Socialisten Utrecht en Democratisch
Socialisten in Amsterdam zijn daarom
niet alleen meer dan welkom, maar
het leidt na de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen
hopelijk
ook tot de oprichting van een landelijke
socialistische partij die de kiem kan leggen
voor de ontwikkeling van een bredere
arbeiderspartij in Nederland.

Vecht met ons mee voor een socialistische wereld!
Seksisme, racisme, LGBTQIA+fobie, klimaatcrisis, geweld, ongelijkheid en oorlog, … Discriminatie en geweld maken deel uit van ons
leven en dat pikken we niet meer. Steeds meer mensen gaan daarom in protest. Strijden tegen ongelijkheid, onderdrukking, imperialisme
en de uitbuiting van mens en natuur betekent dat we onze strijd om vandaag verandering te eisen niet los mogen zien van een strijd tegen
kapitalisme wereldwijd! Socialistisch Alternatief is onderdeel van International Socialist Alternative (ISA). ISA heeft afdelingen in meer
dan 30 landen en op alle continenten. Samen vechten we voor een socialistische wereld. Wil je met ons meedoen of meer weten? Stuur een
email naar: info@socialistischalternatief.nl.

Zomerkamp LSP (België) 2022: de wereld begrijpen om hem te veranderen
Het zomerkamp van onze Belgische zusterorganisatie LSP (Linkse Socialistische Partij), de Aktief Linkse Studenten en ROSA is je kans
om kennis te maken met ISA en te zien hoe we de strijd internationaal aanpakken! Met welke strategie en programma we onze strijd kunnen
voeren is wat we op het zomerkamp uitgebreid bespreken. Elke deelnemer kiest uit bijna 100 workshops, meetings en groepsdiscussies die
doorgaan zowel in het Nederlands, Frans als Engels. Naast het hoofdprogramma zijn ook sport, spel en cultuur activiteiten gepland. We nodigen opnieuw tientallen internationale activisten uit van International Socialist Alternative (ISA) en ROSA International. Naast hen zullen
nog ongeveer 200 andere activisten aanwezig zijn. Bereid je dus voor op een week vol unieke ontmoetingen!
Data: Vrijdag 1 – vrijdag 8 juli 2022
Verblijf: In slaapzalen en tenten op de Hoge Rielen
Voeding: Elke dag worden drie maaltijden voorzien (vlees, vegan, veggie, halal, …) en
een tussendoortje, koffie, thee en water.
Drank: Er is elke dag een bar geopend met democratische prijzen.
En voor de kinderen? Tijdens het weekend wordt babysit en kinderanimatie voorzien.
Iedereen is welkom en voor wie slechts één of enkele dagen komt, is een speciaal tarief voorzien. Zodat iedereen kan deelnemen aan het zomerkamp wordt een sociaal tarief voorzien dat
lager ligt dan de reële kostprijs van je verblijf. Het voorverkooptarief geldt t/m 15 mei. Zie
voor meer info, prijzen en inschrijving: socialisme.be.
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Waarom stemmen op

en je aansluiten?
Gerbrand visser,

NR.17 op de lijst van DSA

W

e kunnen het programma van DSA
niet realiseren door op het pluche
te zitten en water bij de wijn te doen.
Wij willen van Amsterdam een stad
maken die de inwoners dient. Daarvoor
is een sterke beweging nodig voor sociale
rechtvaardigheid die politici het vuur na
aan de schenen legt en het perspectief
verlegt, ook buiten Amsterdam. DSA
wil een beweging opbouwen voor
deze programmapunten en die in
de gemeenteraad zo veel mogelijk
ondersteunen.
Daarom roepen wij iedereen die onze
standpunten deelt op om op DSA te
stemmen, lid te worden en zich actief in
te zetten voor DSA en een socialistische
wereld. Een bredere arbeiderspartij die
vakbondsactivisten,
activisten
voor
jongeren, milieu burgerrechten en vrouwen
bij elkaar brengt is het verder liggende doel.
Partijen die de belangen van grote bedrijven
dienen zijn er genoeg! Het verbinden van
de belangen van ouderen en jongeren en
de koppeling van de stijging van de AOW
aan een minimumloon van 15 Euro zijn
doelstellingen van DSA.
DSA staat midden in de strijd voor klimaat,
woningen, een leefbaar minimum loon van

15 Euro en voor betaalde banen. De strijd
wordt van onderaf gevoerd en niet vanuit
een zetel in de Gemeenteraad. DSA wil in
de eerste plaats een campagne voerende
organisatie opbouwen.

Kapitalisme is overal
op de wereld gebouwd
op uitbuiting van
mensen op uitputting
van de planeet.
Kapitalisme is overal op de wereld
gebouwd op uitbuiting van mensen op
uitputting van de planeet. Het veroorzaakt
overal armoede, ongelijkheid, racisme,
vernietiging van het milieu en oorlog.
Daarom zijn wij voor het volgende:
1. Nee tegen ‘vrijhandelsovereenkomsten’
van bedrijven, die banenverlies en een race
naar de bodem voor werknemers en het
milieu betekenen. Solidariteit met de strijd

van arbeiders en onderdrukte volkeren
internationaal: een aantasting van één is een
aantasting van allen.
2. Neem de 500 grootste bedrijven en
banken die de Nederlandse economie
domineren in publieke handen. Laat ze leiden
onder democratisch beheer van gekozen
vertegenwoordigers van de werknemers
en het bredere publiek. Compensatie moet
worden betaald op basis van bewezen
behoefte aan kleine investeerders, niet aan
miljonairs.
3. Een democratisch socialistisch plan
moet gebaseerd zijn op de belangen van de
overgrote meerderheid van de bevolking op
de hele wereld.
DSA staat met zijn voeten in de klei van
Amsterdam. DSA wil een deel zijn van
de klimaat, anti-racisme en discriminatiebeweging, de strijd voor betaalbaar wonen
en de vakbeweging. DSA wil zich verbinden
met die bewegingen buiten de gemeenteraad
die druk opbouwen op de politiek. Om ons
programma in de praktijk te brengen is niet
alleen een grote DSA nodig maar vooral een
meerderheid op straat.
Help mee DSA op te bouwen en stem op
DSA, lijst 24, bij de verkiezingen voor de
gemeenteraad!
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