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HO NIET ZO! STOP DE 
DIENSTENRICHTLIJN!

Voor velen is de Europese Unie een ver van
ons bed show, maar het tegendeel is waar
gezien de impact van bepaalde beslissingen.
De Dienstenrichtlijn zal een sociaal bloedbad
in de Europese lidstaten tot gevolg hebben.
Eurocommissaris Bolkenstein heeft in 2004
een richtlijn geschreven voor liberalisering van
het dienstenverkeer in Europa. 

Als deze Frankenstein-richtlijn wordt 
ingevoerd mogen bedrijven uit de gehele
Europese Unie in Nederland hun diensten a
anbieden zonder dat ze zich hoeven te houden
aan de Nederlandse wetten en regels. Alleen de
regels uit eigen land zijn van toepassing. Dit
geldt ook als het bedrijf in een andere lidstaat
gaat werken. Mits het hoofdkantoor is 
gevestigd in een lidstaat waar de wetten en
regels in een schril contrast staat met de onze.
Alleen het gezag van land van herkomst geldt.
Wat tot gevolg heeft, dat vele bedrijven 
postbusadressen in andere landen opzetten,
zodat de Nederlandse wetgeving omzeild kan
worden. Dit zal leiden tot oneerlijke 
concurrentie, omdat bedrijven tegen oneerlijke
salarissen en sociale voorwaarden hun diensten
kunnen gaan aanbieden. Deze bedrijven
hebben vele lagere kosten, dan in ons land
gevestigde bedrijven. Wat tot gevolg heeft dat
ze goedkoper hun diensten kunnen aanbieden. 

RACE TO THE BOTTOM
Minimum eisen moeten blijven bestaan voor
de gehele Europese Unie. 
Betere wetten en regels voor alle lidstaten. 
Alle burgers hebben recht op een goed loon en
goede arbeidsvoorwaarden. De harmonisatie
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naar een Europees minimumloon wordt met de
Dienstenrichtlijn aan haar laars gelapt. Het Lissabon
akkoord zegt, dat de sociale cohesie moet worden
verbeterd, daar is nog niet over nagedacht in de
Dienstenrichtlijn. De landen die pas toegetreden zijn
tot de Europese Unie komen ook in verzet, omdat zij
niet 
toegetreden zijn om er slechter van te worden. Zij
willen in een opwaartse spiraal komen en niet naar
een 'race to the bottom' (race naar de bodem). Stop de
liberalisering van alle sectoren. Publieke diensten,
bijvoorbeeld onderwijs en 
gezondheidszorg, horen in handen te blijven van de
overheid. 

AFVAL
Lidstaten mogen elkaars afval inzamelen en 
transporteren. Met dramatische gevolgen, als een 
lidstaat het afval mag transporteren naar landen
(enkele Afrikaanse landen bijvoorbeeld) die 
(nagenoeg) geen afvalstoffen wetgeving hebben. 
Zal daar, het afval waar wij geen raad mee weten,
gedumpt worden?

CONTROLE
Wie gaat er controleren? Bedrijven kunnen nagenoeg
niet meer intern gecontroleerd worden. 
Om op afstand te controleren zal er een geïntrigeerd
elektronisch systeem worden opgezet. Hiermee moet
nog een begin gemaakt worden. In de landbouw 
kennen we al een dergelijk systeem; na 10 jaar werkt
deze nog niet. Dan nog niet te spreken over de 
taalbarrière en de verschillen in regelgevingen en 
wetten.

Het is een voorstel, dus het wordt tijd dat we in actie
komen. Stem nee tegen de Europese grondwet, zoals
we hem nu kennen. Hiermee stemt u ook nee tegen de
Dienstenrichtlijn. We moeten ons zo breed mogelijk
mobiliseren en actie voeren. Op zaterdag 19 maart
2005 wordt in Brussel een internationale demonstratie
tegen de Dienstenrichtlijn georganiseerd. 
Ook vanuit Breda wordt vervoer naar de demonstratie
georganiseerd. 
Mail: breda@sp.nl 
of bel: 076-5294332. 
Voor meer informatie 
http://www.dienstenrichtlijn.nl

C O L O F O N
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UIT DE RAAD
UIT  DE COMMISSIES

In de commissie ECG (dit keer Grondbedrijf) werd
voorgesteld om de grond van het oude zwembad in Breda
Noord, de Wisselaar, te verkopen aan een 
projectontwikkelaar. Op die grond kunnen dan
(middel)dure appartementen gebouwd worden. Er is
immers een vrij uitzicht naar het Noorden.

Die grond was echter van de Gemeente Breda, die tevens
eigenaar van het zwembad was. Er hadden dus gemakke-
lijk betaalbare sociale woningen op gebouwd kunnen
worden. De gemeente koos echter voor de projecton-
twikkelaar omdat de "winst" van het grondbedrijf nodig is
voor de prestige projecten van de gemeente. We weten
allemaal dat, dat de haven en het grafisch museum zijn.
Als je het einde niet wilt, moet je aan het begin tegen-
stemmen. Daarom stemde de SP dus tegen deze grond-
verkoop.

In de commissie SOV (dit keer het gedeelte verkeer) heeft
de SP een voorstel gedaan om iets te doen aan het steeds
slechter wordende openbaar vervoer. Bushaltes verdwij-
nen. Ondermeer in de Heuvel. Frequenties worden lager
en buslijnen worden "doorgeknipt". Bovendien wordt de
luchtkwaliteit in Breda steeds slechter. Des te meer reden
om de auto overlast terug te dringen en het openbaar ver-
voer te verbeteren. De SP had om drie zaken gevraagd:
- Te onderzoeken wat de consequenties zijn, als de dien-
stverlening van lijn 4, 5, 6, 7 en 12 teruggebracht worden
op het niveau van voor 12 December 2004
-  Het opstellen van een plan van aanpak om de gestelde
doelen voor het openbaar vervoer in stap 3 van het ver-
keersplan (openbaar vervoer van, naar en in de binnenstad
groeit met 47%) te realiseren.
- Te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties
zijn van gratis gebruik van de stadsbus.

In de commissie was er eerst nog enige beweging te krij-
gen. Sommigen partijen waren niet a-priori tegen de
eerste twee zaken. Maar toen ging de commissie met het
onderwerp aan de haal. Het slot van die discussie was, dat
het hele voorstel weggestemd werd.

Wij willen gewoon een oplossing voordat de stad onleef-
baar wordt. Daarom vragen we nu om een (uitgebreide)
studie. Wie schetst echter onze verbazing dat de
Gemeente Goes (en daar wonen echt minder mensen dan
in Breda) een tweejarige proef gaat nemen met een gratis
openbaar vervoer in de stad. Weliswaar voorzichtig. Ze
beginnen met een gratis park en pendelbus en een gratis
bus op de ringwegen. Maar zij durven wel iets te doen.

Frank Vergroesen

ONLUSTEN BIJ 
NAC-FC GRONINGEN

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari vonden er ern-
stige vechtpartijen plaats in Breda rondom de wedstri-
jd NAC-FC Groningen. Op vrijdag kwam het op de
Teteringse Dijk tot een grote vechtpartij tussen de
NAC-aanhang en reeds afgereisde FC Groningen-sup-
porters, waarbij personeel en klanten van 'De Toerist'
enkele hachelijke uurtjes beleefden. Na afloop van de
verloren wedstrijd belegerden NAC-supporters het
spelershome en gingen de confrontatie aan met de
aanwezige politie, onder andere door het gooien met
stenen en dergelijke. In het nauw gedreven, besloot de
aanwezige commandant tot het lossen van
waarschuwingsschoten om de politie te ontzetten.
Angstige momenten voor de dienstdoende agenten
dus.

Tijdens de charges die de politie daarna uitvoerde zijn
er, begrijpelijk, rake klappen gevallen. Dat daar ook
onschuldige supporters tussen zaten die toevallig op
het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren,
lijkt bijna onvermijdelijk. Wat niet begrijpelijk en niet
acceptabel is, is dat de politie - afgaande op een in
BN-De Stem gepubliceerd artikel - in sommige
gevallen ontoelaatbaar geweld heeft toegepast.

Willem Reijn van BN-De Stem verwoordde het
prima: de politie heeft het geweldsmonopolie in
Nederland en moet daar voorzichtig mee omgaan. Het
door blijven meppen op een op de grond liggende,
gewonde supporter die zich niet verzet, die daardoor
mogelijk blijvend letsel heeft opgelopen, hoort niet
thuis in een democratische rechtsstaat. Dat zijn
gebeurtenissen die je eerder in een Maleisische of
Turkse politiecel verwacht. Deze zaak is nu onder de
rechter die over de ernst van de situatie mag oordelen.
Er zijn verder ook arrestaties verricht onder de ste-
nengooiende supporters, en ook hier geldt dat de
rechter zich hierover uit mag spreken. Totdat dit
gebeurd is past het de politiek om zich afzijdig te
houden.

Waar de politiek zich niet afzijdig over mag houden,
is de vraag waarom er bij deze wedstrijd geen M.E.
aanwezig was. Mijn simpel boerenverstand zegt, dat
als er reeds op vrijdag ernstige rellen zijn, de kans vrij
groot aanwezig is dat zich dat bij de wedstrijd her-
haalt. Waarschijnlijk was de situatie minder uit de
hand gelopen, als de M.E. - beschermd door helmen
en schilden - eerder in had kunnen grijpen. Dat had
veel leed kunnen besparen. Ik wil graag van burge-
meester Van der Velden - als politiek verantwo-
ordelijke voor openbare orde - tekst en uitleg hierover



hebben bij de eerstvolgende commissievergadering.

Johan Kwisthout

WET OP DE 
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING (WMO) (1)

Zelden heeft een wet die nog ingevoerd moet worden
en waarvan de inhoud maar gedeeltelijk bekend is
zoveel tongen losgemaakt. Overal worden voorlicht-
ingsbijeenkomsten gegeven en worden, voor zover
mogelijk, de gevolgen voor het voetlicht gebracht.
Wat in deze artikelen aan bod komt zijn een aantal
onderwerpen.
- Waarom wordt deze wet ingevoerd?
- Wie krijgen ermee te maken?
- Wie doet de uitvoering?
- Wat zijn de financiële consequenties?
- Waarom wordt de wet in gedeelten ingevoerd?
- Waarom is de uitvoering per gemeente verschil-
lend?
Zo kan de lijst nog een stuk verder uitgebreid worden. 

MAAR LATEN WE BEGINNEN BIJ HET BEGIN.

De bevolking van Nederland wordt steeds ouder. De
aanleg van een schoon drinkwater systeem, een fat-
soenlijke riolering en afvalwaterzuivering in heel
Nederland hebben ervoor gezorgd dat een aantal ziek-
ten onder de bevolking verdween. Neem daarbij de
zuigelingenzorg, consultatiebureaus, een fantastisch
preventief inentingsprogramma en een goede medis-
che verzorging in ziekenhuizen. Gecombineerd met
een stijgende welvaart waarbij genoeg en gezonder
eten beschikbaar kwam voor bijna iedereen. Dan is de
conclusie niet moeilijk. De Nederlander wordt steeds
ouder. 

Als er nu geen oorlogen komen, geen spaanse
griepepidemie of pest (in de veertiende eeuw stierf
1/3 van europa aan een pestgolf die ruim 10 jaar
duurde), dan komen er ook steeds meer ouderen. En
met de ouderdom komen de gebreken. Ouderen
hebben nu eenmaal meer zorg nodig. En als zij wat
gaan mankeren duurt het herstel langer en is de ver-
zorging intensiever. We kunnen dus uitrekenen wat de
bevolkingsgroei en samenstelling in de nabije
toekomst gaat doen. En dan komen er een aantal feit-
en boven water.

- In 2040 wordt het hoogtepunt van de vergrijzing
bereikt.
- In 2020 werkt (bij ongewijzigd beleid) één van de
drie Nederlanders in de zorg
- In 2015 zijn er 400.000 extra woningen nodig
- In 2010 zijn er 255.000 extra nultredewoningen
(zonder drempels) nodig, waarvan 100.000 met uit-
gebreide verzorging.

Om dat allemaal te realiseren zullen we iets moeten
gaan doen. De woningvraag stelt ons voor de nodige
problemen. Daar moeten oplossingen, zoals
woningaanpassingen of verhuizen, voor komen.
Tevens zullen we ons moeten realiseren dat de
zorgvraag in 2020 al niet meer geleverd kan worden.
De mensen, voor de verpleging en verzorging, zijn er
eenvoudigweg niet. De WMO lost de problemen maar
gedeeltelijk op. Dus hoe we de wet ook noemen
maakt niet uit. Er moet een oplossing komen voor de
geschetste problemen. 

Tot nu toe vielen vele regelingen onder de AWBZ
(algemene wet bijzondere ziekte kosten), de WVG
(wet voorziening gehandicapten) of de Welzijnswet.
Met de invoering van de WMO gaat dat allemaal
veranderen. Maar eerst iets over het verschil tussen
zorg en welzijn. Want dat is er. Onder zorg wordt ver-
staan: Verpleging en medische hulp. Dat varieert van
verpleeghuis (24uurszorg) tot trombosecontrole thuis
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of het aantrekken van steunkousen. Zeg maar (gemak-
shalve) de zorg waarbij er lichamelijk contact is
tussen de verzorgende en de zorgvrager. Alle andere
zaken, bijvoorbeeld boodschappen doen, schoonmak-
en, dagopvang, sociale contacten enz. vallen onder
welzijn. De AWBZ gaat weer terug naar waar hij oor-
spronkelijk voor bedoeld was. Medische verzorging
en dan met name voor langdurige onverzekerbare
zorg. De uitvoering van deze wet blijft bij het rijk. 

Delen van de ziekenfondswet en particuliere ziek-
tekostenverzekeringen gaan naar de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Die wordt dus op 1 janu-
ari 2006 ingevoerd. Er is dan geen verschil meer
tussen ziekenfonds en particulier. Iedereen krijgt een
basispakket.

De rest van de ziekenfondswet/particuliere ziek-
tekostenverzekeringen, de WVG, de welzijnswet en
een aantal subsidieregelingen gaan naar de WMO. De
WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Nog even iets over de planning:
- Maart 2005 De WMO ligt bij de Raad van State
voor advies.
- April 2005 Behandeling in de Tweede Kamer.
- Juni 2005 De eerste contouren zijn bekend en wor-
den besproken in de commissie SAW van de
gemeente Breda
- 2006 Invoering van de eerste fase.
- Gedurende 2006 het vervolg van de eerste fase
- 2007 invoering van de 2e fase

Wat dat allemaal inhoudt en wat de gevolgen zijn
komt in een volgend artikel.

Frank Vergroesen

kinderen zijn daar geboren.

Na deze 7 jaar is de familie teruggekeerd naar Bosnië,
maar daar werd men niet meer geaccepteerd. Men
was "gevlucht" voor de oorlog. De vader werd gezien
als een deserteur. De kinderen werden er gediscrimi-
neerd vanwege hun geloof. Na 3 maanden zijn zij
naar Nederland gevlucht en hebben hier asiel
aangevraagd.

Beide ouders leiden, door de stress van het lange
wachten op een antwoord op hun asielaanvraag, aan
psychische klachten. Deze zijn zo erg dat behandeling
door het RIAGG noodzakelijk was en nog steeds is.
Ook de oudste dochter heeft inmiddels psychische
klachten.

Door fouten van de oude advocaat en ook van de
nieuwe advocaat is hun asielprocedure gesloten
geworden. Met behulp van twee SP leden (in
Kerkrade en Heerlen) is hun zaak één week voor de
rechtszaak van 22 februari onder de aandacht
gebracht en overgenomen door advocaat Mr. Geraedts
uit Brussum.

Voor de familie was dit de eerste rechtszaak sinds zij
in Nederland zijn. Vijf leden van de SP afdeling
Breda hebben meegewerkt. We hebben ervoor
gezorgd dat zij op tijd in de rechtszaal waren. Tevens
hebben wij vanaf de publieke tribune deze rechtszaak
gevolgd. Onze aanwezigheid maakte wel indruk op de
rechter. Zij had zoveel support en steun niet verwacht.
We waren overigens van harte welkom. Op haar vraag
of we allemaal van één partij waren werd bevestigend
geantwoord en gelijk werd erbij gezegd dat we dat
ook nog de beste partij vinden.

Al met al was het voor de familie Mircic een enorme
steun dat ze niet alleen in de rechtszaal moesten zit-
ten. Uit ervaring weten wij dat steun vanaf de pub-
lieke tribune toch een positieve invloed op de rechters
hebben. Of het allemaal tot een succes leidt horen we
over 6 weken. Dan doet de rechter uitspraak.

Frank
Vergroesen

DE HULPDIENST

HULPAKTIE VAN DE SP VOOR 
BOSNISCHE ASIELZOEKERS

De familie Mircic bestaande uit moeder Sanja, vader
Josip en hun kinderen Nikol (8 jaar) en Natalie (10
Jaar) zijn afkomstig uit Bosnië en wonen inmiddels 7
jaar in Nederland. Waarvan 6 jaar in Kerkrade. De
kinderen gaan daar naar school en doen het goed.

Tijdens een bezoek aan familie in Duitsland brak de
oorlog uit in Bosnië en konden zij niet terugkeren. Op
grond van een speciale regeling voor oor-
logsvluchtelingen heeft de familie 7 jaar in Duitsland
mogen blijven tot de oorlog voorbij was. Beide Pa
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GAARKEUKEN 
'DE TOEKOMST'

SP DEELT SOEP UIT OM  AANDACHT
TE VRAGEN VOOR ARMOEDE.

Op donderdag 24 februari heeft de SP Breda van
19.00 tot 21.00 met een kraam op de kruising
Karnemelkstraat/Eindstraat gestaan, om soep uit te
delen aan voorbijgangers. Hierbij wilden we aandacht
vragen voor de toenemende armoede in Breda, waar-
bij steeds meer mensen afhankelijk worden van aller-
lei particuliere charitatieve initatieven zoals voedsel-
pakketten. We hebben die avond ruim 500 kommen
tomatensoep uitgedeeld! Hoewel het een ijskoude
avond was, vonden alle deelnemers het een geslaagde
acties met veel positieve reacties vanuit het publiek.

Onlangs is in Breda een tweede voedselbank geopend
waar vrijwilligers voedsel verstrekken aan mensen
met een laag inkomen. Wij vinden het enerzijds fan-
tastisch dat er zoveel solidariteit aanwezig is in de
samenleving. Alle lof voor mensen die zich belan-
geloos inzetten om de ergste nood te
lenigen.Anderzijds vinden wij het schandalig dat in
een steenrijk land als het onze, dit noodzakelijk blijkt
te zijn. 

De algemene bijstand is bedoeld voor de noodzake-
lijke kosten van het bestaan. Als mensen het finan-
cieel zo slecht hebben, dat men terug moet vallen op
een voedselbank, dan is er maar één conclusie
mogelijk, en dat is dat de uitkeringen te laag zijn om
van te leven. Al jaren achtereen stijgen de kosten voor
levensonderhoud zoals huur, ziektekostenverzekering,
thuiszorg, studiekosten voor kinderen, etc. De uitk-
eringen en lonen blijven hierbij achter, waardoor
steeds meer mensen in de knel raken en aangewezen
zijn op hulp van charitatieve instellingen, zoals de
voedselbanken en in de toekomst wellicht de terug-
keer van de gaarkeukens.

Pa
gi

na
  6

M
aa

rt
  2

00
5



WETHOUDER NIEDERER
NIEUWE BURGEMEESTER VAN
WEERT

Tamelijk plotseling werd bekend dat VVD-wethouder
Jacques Niederer zeer binnenkort burgemeester gaat
worden van Weert, waar zijn partijgenoot en oud-
burgemeester van Breda, Chris Rutten, waarnemer is.
Een klein wereldje, dus. Niederer verlaat Breda, vlak
nadat de rampzalige Havenplannen definitief zijn,
maar voordat hij als wethouder op de tegenvallers
aangesproken kan worden. Voor hem persoonlijk dus
een uitstekende timing... 

Dat Niederers ambities hoger reikten dan Breda was
algemeen bekend. Hij was vier jaar kamerlid, viel
buiten de boot bij de verkiezingen van 2002 en
besloot toen zijn carriere verder te zetten op het
bestuurlijke pad, via de wethoudersportefeuille die
vacant werd na het overlijden van Lous van
Beusekom. Verder zette hij zich in voor de bestuur-
dersvereniging van de VVD. Het beeld dat Niederer
bij de SP oproept, is dat van een goed debater - met
veel mediatraining - met gevoel voor de politieke
machtsstrijd. De oppositie deed zelden ter zake vol-
gens Niederer, de toon in het debat was vaak een
neerbuigende. Als wethouder was hij gefocust op de
grote projecten: de heropening van de Haven en de
aanleg van het stationsgebied. Met volkshuisvesting
kon hij niets, vandaar dat dit onderdeel al meteen ver-
schoof naar zijn collegawethouder Arbouw. How hij
zich kan profileren als burgemeester voor alle
Weertenaren zal moeten blijken; ik heb er een hard
hoofd in. 

Met de HSL-fietsbrug en het woningbouwdebacle in
Teteringen kreeg Niederer een gevoelige klap te ver-
werken. Het ´heb vertrouwen, alles komt goed, gaat u
rustig slapen´ wat zijn optreden in de raad kenschetste
kon niet voorkomen dat hij van de voltallige oppositie
een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg.
Weliswaar sloten de coalitiepartijen de rijen en trok
met name Cees Dubbelman van het CDA zelf het
boetekleed aan; een motie van afkeuring is tamelijk
ongebruikelijk, en zeker als deze door alle opposi-
tiepartijen ondertekend wordt. 

Enfin, het is afwachten waar de VVD mee op de
proppen komt. Het zal lastig zijn om intern een goede
kandidaat te vinden die deze zware portefeuille
aankan. We zullen het wel meemaken: uiteindelijk
gaat het toch niet om de poppetjes, maar om de
macht. En die hebben CDA en VVD in een wankel
evenwicht met de PvdA stevig in handen in Breda. 
Johan Kwisthout 

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over de prob-
lemen in de verpleeghuizen. Lees hier de bijdrage van
Agnes Kant in dat debat.

Ondanks dat het duidelijk niet goed gaat met
de ouderenzorg komt er nog steeds geen structurele
oplossing voor de hoge werkdruk in de ver-
pleeghuizen. Een noodpotje van 10 miljoen euro ver-
licht wel enigszins de pijn, maar blijft een druppel op
een gloeiende plaat. 

De oplossing van de staatssecretaris is: méér
inspectie. Het komt er dus op neer dat zij de
brandweer naar een brand stuurt om de temperatuur
op te meten. Het wordt tijd om te blussen!

Er is tevens een meldpunt geopend bij de
inspectie. Het is geen oplossing, maar wel een goede
zaak als er zo veel mogelijk mensen hun ervaringen
melden. Wilt u uw klacht kwijt, ga dan naar de meld-
punt website of bel: 0800-1205

Het debat over de verpleeghuizen wordt deze
zomer vervolgd na opnieuw een onderzoek dat nu
gehouden wordt in de verpleeghuizen. Alle aanleiding
dus om actie te blijven voeren. Doet u mee?
Ondersteun dan deze oproep. 

RESPECT VOOR OUDEREN NU! 
Geen eigen plekje, afgekoeld eten, wachten

met een volle blaas of op verschoning van een vuile
luier. Ouderen die zorgbehoevend zijn, maken dit
vaak al jaren mee. Maar ondanks vele noodkreten
bezuinigt het kabinet vrolijk verder op de ver-
pleeghuizen en verzorgingshuizen. 

Beschaving betekent respect voor de mensen
die het land hebben opgebouwd, en recht op
menswaardige zorg voor ouderen. Nu en in de
toekomst. 

In plaats van bezuinigingen en verder opjagen
van de werkdruk in verpleeg- en verzorgingshuizen,
moet er geïnvesteerd worden in de ouderenzorg. 

Wil er voldoende tijd voor zorg en aandacht
komen, dan moeten er simpelweg meer handen aan
het bed komen. Iedereen heeft recht op privacy, een
eigen woonruimte of kamer voor elke oudere is dan
toch niet te veel gevraagd? 

En het mag toch niet voorkomen dat omdat de
ene partner meer zorg nodig heeft dan de ander, oud-
erparen op het einde van hun leven gedwongen
gescheiden worden? 

We zijn met z’n allen rijk genoeg om ervoor te
zorgen dat ouderen op een fatsoenlijke manier van
hun leven kunnen genieten.
Jan Marijnissen 
en Agnes Kant

Pa
gi

na
 7

M
aa

rt
  2

00
5



Pa
gi

na
 8

  M
aa

rt
 2

00
5

R O O D
LANDELIJK EN LOKAAL ACTIEF.

Oproep: steun de studentenacties!

De bezetting van het Maagdenhuis, het bestuurscen-
trum van de Universiteit van Amsterdam, is op 1
maart hardhandig uiteengeslagen door politie en M.E.
De studenten demonstreerden, net als 36 jaar geleden,
voor meer inspraak op de universiteiten en tegen de
bezuinigingsplannen van staatssecretaris Rutte.

Rutte - die zelf alle tijd nam voor zijn studie - vindt,
dat studenten die langer over hun studie doen dan de
geplande studietijd meer collegegeld moeten betalen.
Hij vergeet hierbij, dat vrijwel alle studenten flink bij
moeten werken om hun studie en levensonderhoud te
kunnen bekostigen en daarnaast vaak duizenden
euro's bij moeten lenen. De basisbeurs van 233 euro
in de maand is amper genoeg om het collegegeld, de
boeken en de dictaten te betalen, laat staan om van te
leven.

De bezuinigingen staan niet op zich. Sinds begin
jaren tachtig is er bezuinigd op het onderwijs en
onderzoek, is de studiefinanciering verlaagd, de stud-
ieduur beperkt en het collegegeld verhoogd. Het
onderwijs is al lang niet meer een middel om je te
ontplooien, het beste uit jezelf te halen. Het is een
fabriek geworden om geschoolde arbeidskrachten te
produceren voor de kapitalistische economie. Daarbij
passen geen kritische, onafhankelijk denkende studen-
ten.

Niet alleen op de universiteiten, ook in het middel-
baar onderwijs wordt de trend steeds duidelijker.
Piercings, of ander 'onaangepast' gedrag wordt niet
meer getolereerd. Alles moet in het keurslijf om dat te
kunnen leveren wat 'de markt' wil.

De bezetting door de studenten, die een gesprek met
Rutte eisten, werd met geweld beëindigd. Vele tien-
tallen studenten zitten nog steeds vast. De Lsvb, de
landelijke studentenbond, heeft hardere acties
aangekondigd.

De SP en ROOD Breda roepen op, je aan te sluiten
bij deze acties. Wil je op jouw school of instelling
iets organiseren, bijvoorbeeld een ondersteunings-
actie voor de studenten die nog steeds in de cel zit-
ten, en je wilt advies of praktische ondersteuning,
neem dan contact met ons op. Kijk op de website
van het Lsvb (www.lsvb.nl) voor het laatste
nieuws.

A L G E M E N E
L E D E N V E R G A D E R I N G

Woensdag 16 maart
C a f é  P u b l i e k e  We r k e n  
St. Annastraat 12 te Breda

W A T
Bespreking Jaarplan 2005
Discussie verkiezingen 2006

Verkiezing van 
uw Nieuwe Bestuur

G E Z O C H T
3 leden voor onafhankelijke
telling van de stemmen
3 leden voor de controle van
de uitgaven 2004


