
Op 18 februari kwamen meer 
dan 6.000 mensen bijeen. 
De Volkskrant sprak zelfs van 

bijna 10.000 mensen. Waarom? Om 
het Nationaal ZorgFonds te steunen. 
Eén van de grote thema’s van deze 
verkiezingen. En kijk eens waar we 
zijn gekomen met z’n allen. Vorig jaar 
mei startten we met 10 mensen en nu 
meer dan 250.000 mensen steunen het 
Nationaal ZorgFonds. De politiek kan er 
niet meer omheen en dat was op deze 
dag te zien.

De lijsttrekkers van grote partijen op 
links kwamen allemaal langs. Naast 
Emile Roemer, dus ook Asscher, Klaver 
en Henk Krol. Die laatste steunt het 
ZorgFonds als heel lang. Alle lijsttrekker 

spraken zich uit voor afschaffing van het 
eigen risico. Een boete op ziek zijn die 
zo snel mogelijk moet verdwijnen. Ook 
waren ze het eens over het weghalen 
van de marktwerking. Of dat met een 
Nationaal ZorgFonds het beste gaat dat 
durfde Asscher en Klaver niet aan, maar 
het feit blijft door onze beweging zijn 
die lijsttrekkers naar links opgeschoven 
en is overleg over een beter zorgstelsel 
mogelijk.

Actievoeren helpt. Wij weten het 
al jaren. Nu doorpakken. Ook in 
Groningen, voor de schoonmakers en 
iedereen die het verdient.

HULPDIENST SP BREDA
     hulpdienst@spbreda.nl
 06 31 534 434
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AGENDA
CAMPAGNEDAG
Hoge Vucht (Winkelcentrum)
Datum: 11 maart 2017
Tijd: 11:00 - 16:00

LAATSE CAMPAGNEDAG
Station
Datum: 15 maart 2017
Tijd: 07:00 - 09:00

STEMMEN
Stembureau
Datum: 15 maart 2017
Tijd: 7:30 - 21:00 

ALV
Wegwijzer
Datum: 5 april 2017 
Tijd: 20:00 - 22:00

TRIBUNES INVOUWEN
Wegwijzer
Datum: 7 april 2017
Tijd: 15.30 - 17.30 u.

SLAGKRACHT
SP BREDA SLAGKRACHT
SlagKracht is het maandelijkse 
nieuwsblad van de SP-afdeling 
Breda. Het magazine wordt 
verspreid samen met de 
Tribune, het landelijke
nieuwsblad van de SP.

Tips, reacties, suggesties of 
meehelpen?

slagkracht@spbreda.nl

EEN NATIONAAL ZORGFONDS

CONTACT
Stadserf 1
4811 XS Breda

breda@sp.nl

076-5294332

@SPBREDA afdSPBreda

@SPBREDA breda.sp.nl

klaaromteknokken.nl



UIT DE AFDELING

#PakDeNacht, huh... het is 
toch Pak De Macht voorzitter. 
Niet op 10 maart. Dan gaan 

SP’ers overal in Nederland de 
straat op, of zorgen ervoor dat 
vlaggen en ander SP-materiaal 
duidelijk zichtbaar is.

Ik doe ook mee. Op mijn huis 
vind je een grote poster voor de 
verkiezingen en al maanden hangt 
er een poster voor het Nationaal 
ZorgFonds voor het raam. SP 

Breda heeft een ludieke actie in 
voorbereiding die ervoor gaat 
zorgen dat we erg zichtbaar zullen 
zijn. Benieuwd? Houd het weekend 
van 10 maart in de gaten via onze 
website. En natuurlijk STEM SP op 
15 maart. Ga stemmen, het is nu 
belangrijker dan ooit. Moeite om 
het stembureau te bereiken, laat 
het ons weten!

We maken ons langzaam op voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 

van 2018. Na 15 maart zullen we 
als afdeling hier intensief mee aan 
de slag gaan. 

Op 5 april is er weer een algemene 
ledevergadering. Ik nodig je van 
harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Op die dag kiezen we een 
nieuwe organisatie-secretaris en 
een nieuw algemeen bestuurslid. 
Mooi moment om kennis te maken 
met onze nieuwe aanwinsten. 
Hopelijk tot dan!

De SP-jongeren van ROOD 
Breda wensten de deel-
nemers aan het VVD-

etentje bij Den Boerenstamppot 
maandagavond smakelijk eten. 
Tijdens deze zogenaamde ‘fund-
raiser’ waarvoor de deelnemers 
een fikse prijs betalen, haalde 
de VVD geld op voor de 
verkiezingscampagne met als doel 
een nieuw kabinet-Rutte. Sinds 
het eerste kabinet-Rutte is het 
aantal kinderen dat opgroeit in 
armoede met ruim 30% gestegen 
tot 421.000 kinderen. 

“Voor deze kinderen is iedere 
avond een warme maaltijd op tafel 
helaas niet vanzelfsprekend”, zegt 
ROOD-woordvoerder Heleen van 
der Most. “Wij gunnen iedereen 
een warme maaltijd, zelfs onze 
politieke rivalen van de VVD. 
Hopelijk is dat omgekeerd ook het 
geval en gunnen deze VVD’ers ook 
alle kinderen in Nederland een 
toekomst zonder armoede!”

VAN DE VOORZITTER

ROOD - in campagnetijd         

ROODBreda



In Breda hebben we tegenwoordig 
van die moderne verkiezingborden. 
Voorgedrukt en geplaatst door 
een bedrijf. Daarmee verdwijnt de 
charme van de plakstrijd. Zijn je 
poster nog wel zichtbaar. En daar 
hoort een zekere etiquette bij.

Paul Marijnissen van SP Breda 
laat zich overigens niet kisten 
door deze nieuwe borden. Er 
zijn nog genoeg vrij plakplaatsen 
en in de omliggende gemeentes 
zoals Alphen-Chaam zijn er nog 
ouderwetse plakborden. Tijd om 
de weg op te gaan en deze te 
beplakken.

Over plakken gesproken. Onze 
snoephartjes plakken ook goed. 
2.000 zakjes met daarin een 
mini-flyertje van de SP en drie 
snoephartjes deelden we uit op 
Valentijnsdag op het station. Lang 

duurde dit niet. Binnen een uur 
waren ze allemaal uitgedeeld. 
Over het algemeen vond men 
het een sympathieke actie en de 
veertien SP’ers die in de kou en 
erg vroeg al op het station waren 
hebben zeker genoten. Is het al 
weer Valentijn?

Maandagavond (13 feb-
ruari) heeft wethouder 
Paul de Beer (D66) 

tijdens de behandeling van het 
klimaatprogramma positief ge-
reageerd op de suggestie van SP 
Breda voor het vervangen van 
asbestdaken door zonnepanelen. 
In 2024 moeten alle asbestdaken 
in Nederland zijn gesaneerd. 
SP-raadslid René Spiegels: “Het 
is goed dat de wethouder hier 
positief tegenover staat en 
bereid is het herinvoeren van 
de subsidieregeling ‘asbest 
eraf, zonnepanelen erop’ onder 
de aandacht te brengen bij de 
provincie. Het mes snijdt bij 

deze regeling aan twee kanten: 
er wordt een oplossing geboden 
voor de financiële strop die dreigt 
voor veel huiseigenaren en het 
is dit een unieke kans om al deze 
daken gelijk te bedekken met 
zonnepanelen!”

Tot voor kort bestond er een 
dergelijke subsidieregeling 
vanuit het rijk die wat SP Breda 
betreft opnieuw ingevoerd 
kan worden. Maar er zijn ook 
andere mogelijkheden. Zo is het 
denkbaar dat huiseigenaren een 
lening afsluiten voor het laten 
vervangen van hun asbestdak 
voor zonnepanelen. Omdat de 

opbrengst van de panelen wordt 
ingezet voor de aflossing van 
deze lening, kost het zowel de 
huiseigenaar als de gemeente 
geen geld. Spiegels: “Sterker 
nog: nadat de lening is afgelost 
levert het huizenbezitters juist 
geld op. Daarnaast levert het een 
bijdrage aan het klimaatbeleid en 
het terugbrengen van het CO2-
uitstoot!”

UIT DE GEMEENTE  
FRACTIE - Asbest eraf, zonnepanelen erop!

ACTIE - Plak de Macht



Door: Hans Creemers

In Hongarije is de nationalistische partij van Orban 
aan de macht en neemt, zoals heel Oost-Europa, 
geen vluchtelingen op. Zij profiteren van de EU maar 
geven niks terug. In Rusland is de partij van Poetin 
oppermachtig, wordt de jeugd gehersenspoeld en 
worden de liberale leiders van de oppositie, zoals 
Nemtsov, vermoord.

In Israël zitten prokolonistenpartijen en 
extreemrechtse partijen in de regering. Deze regering 
heeft besloten om nog meer woningen te gaan bouwen 
op de Westoever en in Oost-Jeruzalem, zodat de 
vorming van een Palestijnse Staat onmogelijk wordt 
door dat zuiveringsbeleid. De kolonisten krijgen ook 
veel kinderen. 

Sisi, de dictator van Egypte, wordt ook met rust 
gelaten ook al heeft hij met het leger een Staatsgreep 
gepleegd. De seculiere oppositie (Arabische lente) 
durft geen demonstraties meer te houden. Je wordt 
gewoon neergeschoten. Nog erger dan onder 
Mubarak.

De dictator Assad in Syrië, veroorzaker van de 
vluchtelingenstroom, zit nog steeds in het zadel en 
krijgt hulp van Poetin, Iran en Hezbollah.

Erdogan en zijn AKP-partij, zien hun snode plannen 
uitkomen. Waar vroeger islamisten in het seculiere 
Turkije de onderliggende partij waren zijn ze nu de 
regerende partij. Erdogan probeert nu nog verder te 
gaan en wil een Presidentieel stelsel, zodat er geen 
premier meer is en hij het parlement kan ontbinden 
en ministers de laan uitsturen. Hij heeft al slim 
gebruik gemaakt van de noodtoestand, na de coup 
van zijn voormalige vrienden, door journalisten, 
rechters, militairen, politiemensen en ambtenaren 
vast te zetten. Allen ideologische vijanden. Ook 
parlementariërs zijn niet langer veilig (HDP, Koerdische 
partij) en worden opgepakt! In Oost-Turkije worden 
de Koerden door het Turkse leger vermoord en steden 
in puin veranderd. Gekozen burgemeesters worden 
vervangen.

In België is de nationalistische partij NVA onderdeel 

van de regering. In Nederland, Frankrijk en Duitsland 
zijn er binnenkort verkiezingen. In Nederland staat de 
nationalistische PVV aan kop in de peilingen. Premier 
Rutte (VVD) beweert dat de PVV linkser is dan de 
SP. Dat is een leugen. De PVV gaat bij economische 
stemmingen altijd in tegen het belang van de 
werknemers en uitkeringsgerechtigden. 

In Frankrijk beweren ze hetzelfde van het Front 
National, dat zegt een protectionistische politiek te 
willen volgen voor de Franse industrie. Die industrie 
is verouderd en kan niet op tegen goedkope 
Chinese staalproductie. Dan moet je wereldwijd het 
kapitalisme overboord zetten en gaan bepalen wat 
je wilt produceren en hoeveel. Het liefst bepaald 
door de arbeiders zelf. Dus de produktiemiddelen in 
handen van het volk zoals Marx zei en niet in handen 
van de 1%.

In Duitsland doet de Alternative fur Deutschland 
mee met de verkiezingen en heeft als speerpunt de 
immigratie van vluchtelingen en arbeidsmigranten. 
Onze zusterpartij Die Linke kreeg antwoord op vragen 
en er bleek afgelopen jaar 3500 keer geweld te zijn 
gebruikt tegen vluchtelingen, de gebouwen en de 
vrijwilligers die ze helpen. Dat gebruik van geweld is 
een van de kenmerken van fascisme.

In Nederland is een wet aangenomen die de staat 
en de AIVD nu bevoegdheden geven om al het 
internetverkeer en telefoonverkeer in te zien van 
iedereen. Je privacy ben je dus kwijt. 

ACHTERGROND
OVER FASCISME LIGHT


