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 › Jan, waar komt jouw politieke  
interesse uit voort?
‘Ik heb altijd interesse gehad in maat-
schappelijke onderwerpen. Ik heb een 
Tsjechische moeder en Nederlandse vader 
en heb me daarom vroeg geïnteresseerd 
in de Koude Oorlog en de Berlijnse Muur, 
en in alternatieve politieke en economi-
sche systemen. Ik ben ook geïnteresseerd 
in geschiedenis, talen en economie. Mijn 

interesses worden aangedreven door een 
honger naar kennis, maar vooral door een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel.’

 › Wat is de reden dat je lid van de SP  
bent geworden?
‘Ik ben principieel antikapitalistisch. Dit 
komt vanwege mijn geloof in rechtvaardig-
heid en menselijke waardigheid. In het 
kapitalisme maken bedrijven winst doordat 
werknemers minder worden betaald dan 
de waarde die zij produceren, de rest is 
voor aandeelhouders die zelf niets hoeven 
te doen. Bovendien worden veel harde 
werkers doorgaans slecht betaald: denk aan 
onze leraren, zorgmedewerkers, schoon-
makers, bouwvakkers en chauffeurs, of aan 
de fabrieksarbeiders in Azië die onze pro-
ducten maken. Het kapitalisme is gewoon 
immoreel en daarom vind ik dat we serieus 
naar alternatieven moeten zoeken.
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Sluit je nu aan bij onze beweging en word lid van de SP. 
Voor 5 euro per kwartaal ontvang je al het laatste nieuws 
van de SP, ons ledenblad de Tribune en steun je onze strijd 
voor een eerlijk Nederland.

Scan de code met de 
camera van je telefoon 

en word lid.SP.NL/LIDWORDEN

Jan van Zwam (20) is een actief  
SP-lid en woont in Rhenen, dat nu 
nog onder SP-afdeling Veenendaal 
valt. Hij is maatschappelijk betrok-
ken en antikapitalistisch. Het kli-
maat vindt hij een uiterst belangrijk 
onderwerp. We vragen hem naar 
zijn drijfveren en zijn ideeën...

Tegelijkertijd ben ik pragmatisch en voor-
stander van parlementaire democratie. 
Zolang dus de meerderheid van kiezers het 
kapitalisme blijft steunen, is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat het systeem zo 
rechtvaardig mogelijk functioneert.’

 › Hoe ziet die rechtvaardigheid  
eruit volgens jou?
‘Rechtvaardigheid betekent dat iedereen 
die hard werkt, recht heeft op een fatsoen-
lijk loon en goede arbeidsvoorwaarden. 
Ook ons belastingstelsel moet eerlijker: 
kapitaal en winst – waar je dus zelf niet 
voor hoeft te werken – worden weinig be-
last, terwijl arbeid juist zwaar belast is. En 
terwijl zelfstandigen en mkb zwaar belast 
worden, kunnen multinationals belastin-
gen ontwijken. En waar de middenklasse  
40 procent belasting betaalt, betalen miljo-
nairs maar 20 procent.

‘ KLIMAAT EN SOCIALISME ZIJN 
ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR 
VERBONDEN’

JAN VAN ZWAM:

>>

Volgens Rutte en Kaag worden we allemaal een 
stukje armer. Dit is natuurlijk onzin. De grote bedrijven 
maken de hoogste winst in 23 jaar tijd, de overheid 
krijgt miljarden extra binnen door de hoge prijzen en 
aandeelhouders worden slapend rijk. Tegelijkertijd 
hebben steeds meer mensen in Nederland moeite 
om de rekening te betalen en groeien meer kinderen 
in armoede op. Dit is een politieke keuze.

Een andere wereld is mogelijk. De economie moet  
ten dienste staan van mensen in plaats van anders-
om. Democratisering van de samenleving geeft ons 
zeggenschap over de toekomst. De toenemende 
tweedeling kan aangepakt worden met andere poli- 
tieke keuzes. In plaats van ieder voor zich, organi-
seren we solidariteit.

Voor veel mensen gaat de energierekening door het 
dak. Wij willen de energierekening verlagen. Maar 
dit kabinet wil miljarden euro’s overmaken naar 
commerciële en buitenlandse energiebedrijven. Laten 
we hier minimaal zeggenschap voor terugeisen. Maar 
nog beter: draai de mislukte privatisering terug en 
nationaliseer onze energie. En dat geldt natuurlijk ook 
voor de zorg, het openbaar vervoer en de post. 

In deze SP-krant kunt u lezen wat de SP in uw 
omgeving doet. Maar met hoe meer we zijn, hoe 
meer we voor elkaar kunnen krijgen. Samen dwingen 
we verandering af. Daarom hoop ik dat u lid wilt 
worden van de SP. Dat kan al voor vijf euro per 
kwartaal en het eerste kwartaal is nu gratis. Doet u 
met ons mee?

Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP Tweede Kamer



VACATURE:  
VERTEGENWOORDIGER JONGERENRAAD

Als wij ons systeem rechtvaardiger maken, 
dan kunnen we ons publieke belang beter 
dienen. Want die lage belastinginkomsten 
aan de top betekenen dat we continu bezui-
nigingen op onderwijs, huisvesting, zorg, 
cultuur, OV en sociale zekerheid: de zaken 
die er echt toe doen. De SP heeft altijd fun-
damentele kritiek geleverd op het kapita-
lisme en op de waanzinnige privatiseringen 
die zijn doorgedrukt. Ze heeft, meer dan 
welke partij ook, altijd gestreden voor het 
publieke belang en de echte harde werkers 
en voor een democratische, rechtvaardige 
economie. Ook levert de SP terechte kritiek 
op de vele ondemocratische praktijken 
binnen de EU en de euro. In 2021 ben ik lid 
geworden, nadat ik jonge SP’ers ontmoette 
bij het protest tegen het leenstelsel.’

 › Waar vind je dat onze partij landelijk de 
meeste aandacht op moet richten?
‘Klimaatverandering. Klimaat is de grootste 
bedreiging voor de mensheid aller tijden en 
we hebben erg weinig tijd om het tij te  
keren. Nog geen 10 procent van onze ener-
gie is groen terwijl we genoeg kennis en 
geld hebben. Klimaat raakt aan alle andere 
onderwerpen die in verkiezingen bespro-
ken worden en verbindt deze ook. 

Veiligheid, vanwege het stijgende water en 
extremere weer. Gelijkheid, want klimaat 
raakt de zwaksten in de wereld het hardst, 
terwijl zij de minste schuld aan de klimaat-
crisis hebben. Economie, want alleen met 
ambitieus overheidsbeleid, dat niet uitgaat 
van marktdenken, kunnen we een snelle 

energietransitie bewerkstelligen. Democra-
tie, want politieke besluitvorming rondom 
klimaat wordt gegijzeld door plutocraten en 
oliemaatschappijen die baat hebben bij het 
huidige fossiele systeem.

En het gaat natuurlijk om gezondheid, 
vanwege de toenemende hitte en voed-
seltekorten, samen met milieuvervuiling 
en de verslechtering van de natuur. Het 
gaat ook om internationale relaties, want 
watertekorten en voedselproblemen leiden 
tot opstanden, wateroorlogen en strijd om 
schaarse grondstoffen. Dit gaat gepaard 
met extremisme en terrorisme. En dat raakt 
weer de veiligheid. Het klimaatdebat raakt 
ook het migratiedebat: als grote delen van 
de aarde onleefbaar worden, leidt dit tot 
ongekende vluchtelingenstromen naar wel-
varendere delen van de aarde, waaronder 
Nederland.’

 › Wat betekent dat voor Rhenen?
‘Rhenen heeft vooralsnog geen eigen SP-
afdeling, maar ik zou zeggen: maak Rhenen 
voor 2030 energieneutraal, met zon en 
wind. En laat 100 procent van de opbrengst 
uit die energie bij de bewoners terecht-
komen in de vorm van een lage energie-
rekening: niet bij grote private bedrijven 
zoals nu vaak gebeurt. Onze gemeente, 
onze energie. Als bewoners zelf profite-
ren van groen energie, dan zal dit ook het 
draagvlak voor de energietransitie vergro-
ten. Daarnaast moet er in Rhenen ook meer 
aandacht komen voor sociale woningbouw. 
Los het woningtekort op, op een sociale en 
duurzame manier!’ •

>>

• Betaalbare woningen voor jongeren?  
• Uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 18? 
• Een HBO in Veenendaal? 

Heb jij ideeën hoe jij Veenendaal beter kan maken voor jouw 
generatie? Misschien is de Jongerenraad iets voor jou!  
Ben jij een Veenendaler tussen de 13 en de 25 jaar en zou jij  
de SP willen vertegenwoordigen in de Jongerenraad?  
Dan zij wij op zoek naar jou! Neem contact op via:  
veenendaal@sp.nl

SP VEENENDAAL  
BEDANKT DE ZORG
Op 12 mei was het de Dag van de Verpleging. Traditiegetrouw trok 
SP Veenendaal en omstreken eropuit om de mensen die in de zorg 
werken in het zonnetje te zetten. Want de zorg is belangrijk werk en 
verdient waardering!

Dit minimumloon is ingegaan  
per 1 januari van dit jaar. In maart 
ondertekende de Veenendaalse 
SP het manifest ‘Veenendaal 
voor 14’, om zich in te zetten voor 
fatsoenlijke betaling voor mensen 
die voor de gemeente werken.  
In navolging daarvan stelde  
de SP deze vragen, waarop nu 
antwoord is. •

De gemeente Veenendaal 
betaalt ten minste 14 euro  
per uur aan al haar ambte-
naren en aan die mensen 
die ‘ingehuurd’ voor de 
gemeente werk verrichten. 
Dat blijkt uit antwoorden  
die de gemeente heeft 
gegeven op vragen van de SP. 

De informatietent werd druk bezocht. 
Veel bewoners van het Franse Gat zijn 
boos, omdat zij een huurverhoging 
krijgen terwijl ze in een slooppand 
wonen. Bovendien wordt het met de 
inflatie steeds moeilijker om de huur 
en andere vaste en variabele lasten op 
te brengen. 

Bent u het ook oneens met de huur-
verhoging? Kijk dan op: https://wij-
weigerendehuurverhoging.nl Of mail 
naar: veenendaal@sp.nl 

Op 4 juni organiseerde de SP  
in samenwerking met actie- 
groep ‘Wij Weigeren de Huur- 
verhoging’ een informatie-
middag op het Bruïneplein. 
Hier werd aan huurders 
uitgelegd wat zij kunnen doen 
om de huurverhoging  
te weigeren.

De Woonbetoging was een roep 
om verandering en om solidariteit. 
Om te stoppen met ‘woningmarkt’ 
en de volkshuisvesting weer in ere 
te herstellen. Want wonen is een 
recht, geen verdienmodel! ‘Onder 
Rutte is de dakloosheid meer 
dan verdubbeld. De huren zijn 
gemiddeld met zo’n 35% gestegen,’ 
vertelde Sandra Beckerman. Zij 
is Tweede Kamerlid namens de 
SP en groeide op in Veenendaal, 
in het Franse Gat. ‘De wooncrisis 
is geen natuurverschijnsel, maar 
het gevolg van politieke keuzes. 
Daarom zijn deze protesten ook zo 
belangrijk: ze helpen de druk erop 
te houden om politici de juiste 
keuzes te laten maken’, aldus 
Beckerman. •

Op zaterdag 12 februari  
was het zover: de Veense 
Woonbetoging vond plaats. 
Een Veens protest tegen 
het neoliberale woonbeleid 
van de afgelopen decennia 
en de daaruit vloeiende 
wooncrisis. 

Op woensdag 6 juli is het eerste regenboogzebrapad van 
Veenendaal officieel geopend. Met het zebrapad laat de gemeente 
weten dat iedereen welkom is in Veenendaal. Namens de SP was 
fractievoorzitter Jan Breur aanwezig bij de opening.

Voor de SP is de acceptatie en inclusie 
van ieder mens in de samenleving van 
groot belang. Gelijkwaardigheid is een 
van de kernwaarden van onze partij: dis-
criminatie is uit den boze! Daarom staat 

de handtekening van fractievoorzitter 
Jan Breur ook onder het Regenboogstem-
busakkoord en is SP Veenendaal aange-
sloten bij Rainbowvote, de verkiezings-
website van COC Nederland. •

Bij de SP komen veel geluiden binnen 
dat het werk in de zorg zwaar is en er 
veel administratieve rompslomp bij 
komt kijken. ‘Als SP vinden we dan ook 
dat er meer handen aan het bed moeten 

komen,’ aldus afdelingsvoorzitter Baukje 
Hiemstra: ‘Dat is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan met een tekort aan arbeids-
krachten. Het is dan ook belangrijk dat 
de salarissen omhoog gaan.’ •

En goede, open communicatie met 
betrokkenen is essentieel. De SP 
kiest voor een schonere toekomst 
waarin zonnepanelen een belangrijke 
groene energiebron vormen. Ook 
zonnelinten langs snelwegen kunnen 
bijdragen. Daarnaast zet de SP vooral 
in op energiebesparing. Te beginnen 
met het isoleren en opknappen 
van de woningen met het laagste 
energielabel. •

VEENENDALERS  
WEIGEREN HUUR-
VERHOGING

VEENSE WOON- 
BETOGING 2022

REGENBOOGZEBRAPAD  
GEOPEND

WINDMOLENS ZIJN 
MAATWERK

VEENENDAAL  
IS VOOR 14

Windmolens kunnen een 
nuttige bijdrage leveren aan de 
energietransitie op weg naar 
een duurzame samenleving. 
Maar niet elke windmolen is op 
elke plek even passend. 


