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Column

Ei, ei, de broedse kippen zijn van het nest. Na wekenlang hun
snavels te hebben gehouden is het gekakel weer begonnen,
maar kraait Goudhaantje geen victorie. De plofkippeneieren waar
op werd gebroed gaan niet uitkomen. Het is tijd voor een nieuwe
pikorde. De veren van de witte Wyandotte vliegen al in het rond.
De Krielkip gaat alvast een rozenkransje bidden. Goudhaantje zit
wat treurig op stok. Nu geen plofkippen meer, maar weer oog voor
welzijn in de ren.

Beste Mark, Maxime en Geert. Dit broedsel gaat de composthoop op. Er was zelfs geen omelet meer
van te bakken. Bij welk baksel gaat wie zijn vingers nu aflikken?

(Jelle Hofstra. Voor meer columns, zie www.assen.sp.nl)

Eurocrisis en pensioenen. Een verslag van de discussieavond in Assen

Op vrijdagavond 20 april heeft de SP Assen een openbare discussieavond over
de crisis in de Hertenkamp in Assen georganiseerd. De zaal was goed gevuld
met ruim 40 mensen. Er waren ook mensen van andere partijen aanwezig.
De sfeer was goed en er ontstond een levendige discussie.

De partijsecretaris van de SP, Hans van Heijningen, nam de aftrap. De crisis proberen uit te leggen is een
ingewikkelde materie, omdat er zoveel mee samenhangt. Hij vertelde dat de gevestigde belangen deze
complexiteit vooral in stand willen houden. Steeds gaan andere mensen, die al meer dan genoeg
hebben, er met de winst vandoor.

Hoe was het ook alweer begonnen.
Hans schetste de ineenstorting van de hypotheekmarkt in 2008 in Amerika. Zeer veel mensen konden
hun schulden niet meer terugbetalen en honderdduizenden werden uit hun huis gezet. Er ontstond een
enorm financieel gat. Door de grote onderlinge afhankelijkheid in de financiële wereld, door het
doorverkopen van leningen, sloeg dit over naar Europa. Er ontstond grote paniek. De faillietverklaring
van een van de grootste banken speelde hierbij een grote rol. Onze duur ingekochte pakketjes met
”top” producten bleken helemaal niets waard te zijn! Er was en is geen duidelijkheid hoe de crisis op te
lossen. Steeds werd er tijd gekocht om het te rekken. Er was te weinig controle op de financiële
markten. Vroeger moest er bij uitgaven toestemming gevraagd worden aan het Ministerie van
Financiën, maar dit werd afgeschaft. Deze “vrijheid blijheid” van de neonliberalisering ging vooral ten
koste van zeer veel gemeenschapsgeld.
De gewone mensen in Zuid-Europa krijgen de schuld, terwijl er ook daar ten koste van de mensen met
geld “gehandeld” werd. In Griekenland werd te veel geld geleend, waardoor de rente omhoog ging.
Daar zijn er al meer dan 200.000 bedrijven over de kop gegaan.

De SP is tegen kapot bezuinigen ten koste van de mensen die geld het minste kunnen missen. Het blijft
wel belangrijk om te blijven investeren en de koopkracht op peil te houden. Er zijn bedrijven die weinig
of geen belasting betalen en dat kost ons 20 miljard op jaarbasis! Dit is een doodlopende weg en vraagt
om verandering. Het gaat om het werkelijke vermogen bij bedrijven en niet om opgefokte bedragen die
als een luchtbel functioneren.
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Bedrijven gaan failliet als er grote verschillen zijn in reële en opgefokte bedragen. Er is heel veel geld dat
ze niet hebben, waar andere mensen zoals speculanten rijk van worden. De bonussen en winsten zijn
gigantisch. Het casinokapitalisme: met geld geld maken, waardoor de economie vastloopt. Mensen zijn
hierbij ondergeschikt aan de markt! Rechtse regeringen willen nog meer een doorgeschoten Europa
met meer markt en minder overheid, omdat dit meer geld oplevert. Dat egoïstische beleid heeft mede
de crisis veroorzaakt. De SP staat voor een sociaal, menswaardig, eerlijk en democratisch Europa. De SP
ziet wel veel voordelen in Europese samenwerking. Samenwerken ja en samen gaan nee .

Werken aan oplossingen betekent: andere keuzes maken.
De SP heeft voorstellen voor het herstel van de controle en pleit voor duidelijke regels. De banken
nationaliseren zodat de staat controle kan uitoefenen. Macht van financiële markten aan banden
leggen. Bankkapitaal investeren in de reële economie. De SP wil de rekening van de crisis neerleggen bij
hen die de crisis hebben veroorzaakt: bankiers en speculanten. Er zou een belasting van 100 % geheven
moeten worden op bonussen. De SP heeft een Europees actieplan tegen speculanten gelanceerd. Er kan
veel meer geld weggehaald worden bij de mensen die veel geld bezitten en veel verdienen. Het moet
eerlijker verdeeld worden. De spiraal naar beneden moet weer omhoog gebracht worden. Ook moet
het Rijk afzien van allerlei ambitieuze projecten en er moet meer geld gestoken gaan worden in zaken
die er toe doen, zoals zorg, onderwijs en huisvesting. Een sterke linkse oppositie is nodig om de lasten
zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Pensioenen
SP- Kamerlid Paul Ulenbelt geeft uitleg. Het Nederlandse stelsel is het beste van de wereld. Hierover
kunnen we optimistisch zijn. Maar ons solidaire systeem is een doorn in het oog van de liberalen. De
werkgevers, minister Kamp en de FNV-top willen het anders. Ulenbelt: “Zij willen alle risico’s bij de
werknemers leggen. Een cadeautje voor de werkgevers, die dus niet meer hoeven bij te lappen als er
problemen zijn. En wat nog erger is: de plannen maken de pensioenen ook nog eens veel risicovoller.
Het wordt een pokerpensioen, want de verplichte buffers komen te vervallen. Niemand kan meer
rekenen op een fatsoenlijk pensioen, want als het een tijdje tegenzit, raakt de pensioenpot snel leeg.
De rechtse partijen zijn er voor de belangen van de grote bedrijven en het is precies de enige groep die
hier beter van wordt. Verzet je tegen dit pokerpensioen.” Er wordt een tegenstelling gecreëerd door
jong tegen oud op te zetten alsof de pensioen pot onvoldoende vol zou zijn voor de jonge mensen,
terwijl iedereen inlegt. Er is veel geld in kas, 875 miljard en dat moet groeien. Op papier staat het er
daarentegen slecht voor i.v.m. de dekkingsgraad. De pensioenfondsen hebben geen geld nodig gehad
van de staat. De staat daarentegen heeft destijds een flinke greep in het ABP gedaan toen de
dekkingsgraad heel hoog was. Er zijn ook plannen in Europa om de pensioenfondsen te beschouwen als
een verzekeringsmaatschappij.
Elk pensioenfonds zou daarom een financiële reserve moeten opbouwen die ten koste gaat van onze
pensioenen. Maar het is nog niet zover en het lijkt goed om ons tegen deze plannen van Europa te
verzetten. Verzekeringsmaatschappijen proberen tegenwoordig pensioen producten in de markt te
zetten die op het eerste gezicht gelijkwaardig zijn aan de pensioenfondsen, vaak met grote
woekerwinsten voor de verzekeraars, ten koste van de gepensioneerden. Laten we staan voor onze
pensioenfondsen en deze sterk houden voor een goed pensioen.

Wat ik vooral van deze avond heb opgestoken is dat er werkelijk stevige controle nodig is op de
geldstromen, waardoor er weer vertrouwen kan ontstaan. Laten we ons vooral bezig houden met de
werkelijkheid en de hebzucht en de grote zeepbellen van het casinokapitalisme aanpakken. Kinderen op
school leren dat 4 gedeeld door 2 altijd 2 is. Laten we dat zo houden!
Eerlijk delen draagt bij tot de oplossing van de crisis.

(tekst : Peter van de Bunt, foto Herman Wegter)


