
 

As Samawah, het Klimaat en de Armoede 

 

 

Stemt U Links? Of Rechts? 

Woensdag stemmen… 

Ik weet het nog niet. 

 

Iedere dag begint met die waan van de dag. Het hijgerige media-gedoe over 

de poppetjes en de polls. Ik zeg tegen mijzelf: Neem daar nu eens afstand 

van. Wat is nu echt belangrijk, want zijn Nu De Politieke Thema’s? Waarover 

zou de discussie moeten gaan? 

 

As Samawah.  

Het Klimaat.  

De Armoede. 

 

As Samawah. Doofpot, of een media-stunt van links?  

Wat doen we daar eigenlijk in het Midden-Oosten. Waarom zaten we gisteren 

nog in Zuid-Irak? Als je in een oorlog stapt, gebeuren er smerige dingen, dat 

weet je van tevoren. Je kan niet alles met protocollen oplossen. Welke 

rechtvaardiging was er eigenlijk voor het politieke besluit om de Amerikanen 

en de Britten daar een handje te gaan helpen?  Welke meerderheid was daar 

voor? We zijn er op foutieve gronden in gestapt en we moeten er zo snel 

mogelijk vertrekken. Dus exit Uruzgan.  

 

Het Klimaat. An Inconvenient Truth. Kolossaal maatschappelijk probleem. 

Moet politieke topprioriteit zijn, voorlopig zeker voor een decennium of drie. 

De zoveelste wereldconferentie is zojuist mislukt. Hoort U onze politiek 

erover? Ja, Groen-Links, een beetje, maar dat gaat met zo’n zeurderige 

ondertoon. En zowaar, … ook de PvdA?. Maar nee, dat was kennelijk een 

vergissing. Welke politieke stroming hier in de polder richt zich nu werkelijk 

op een integraal, betrouwbaar, realistisch en duurzaam milieu-economisch 

beleid? De mensen willen wel, zie www.21minuten.nl  . Ik lust er ook wel pap 

van: Ik ben voor direct verplichte roetfilters, progressieve belastingheffing op 

alles dat vervuilt en giga-investeringen in woningisolatie en milieu-efficiënte 

transportsystemen. En vast en zeker voor nog een heleboel meer. 

 

http://www.21minuten.nl/


Die Armoede. Treft 10% van de huishoudens. Een stijgend percentage, sinds 

het begin van het tijdperk Balkenende. Ik vind het een schande. In dit opzicht 

ben ik misschien Links en niet Rechts. Ik ben overigens voor een 

rechtvaardige inkomensverdeling, waarschijnlijk net als pak-em-beet 15 

miljoen andere landgenoten. Maar hoeveel voor wie, dat weet ik niet zo 

precies. Mensen moeten wel een beetje fatsoenlijk kunnen leven. De vaste 

lasten rijzen de pan uit, dat ziet iedereen. Huisvesting is voor velen, vooral 

jongere generaties, onbetaalbaar. Mensen die geen middelen hebben, 

hebben recht op bescherming van de overheid. Een kwestie van fatsoen.  

 

De overheid heeft twee taken: zorgen voor een rechtvaardige 

inkomensverdeling en het oplossen van maatschappelijke problemen. Een 

rechtvaardige inkomensverdeling wil iedereen, die discussie gaat over 

marges. Het oplossen van maatschappelijke problemen, daar moet het echte 

debat over gaan. Over onze Midden-Oosten politiek, over het milieu, over 

een duurzame wereld, over een vrijere samenleving, over een beter openbaar 

bestuur (minder staat) en ja, ook over de bestrijding van onrechtvaardige 

maatschappelijke ongelijkheid. Dit zijn de echte keuzes die ertoe doen. 

Verkiezingen horen te gaan over de taken van de overheid.  

Links, of Rechts, daar gaat het helemaal niet om. 

 

Het is 19 november 2006. 

We hebben nog drie dagen te gaan.  

 

 

 


