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De Tribune
beschreef in
twee afleveringen de
opkomst van
Internet en
een aantal
maatschappelijke
problemen
rond dit
nieuwe
medium. Een
heel aparte
vraag daarbij
is wat wij als
actieve
SP'ersmet
Internet
moeten en
kunnen. Echt
een vraag
voor Spanning. En echt
een vraag
om te stellen
aan Herman
Beekers, die
tekende voor
de Tribuneartikelen,
maar ook op
het partijbureau
verantwoordelijk is voor
óns gebruik
van Internet.
Hier zijn
relaas.
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Rlle afdeli
Om maar stevig met de deur in huis te vallen: het partijbestuur is
van mening dat alle afdelingen er verstandig aan doen snel aan
Internet te gaan. Op z'n minst de voorzitter en de fractievoorzitter
horen on-line te zijn. Die opvatting heeft niets te maken met een
visie op maatschappelijk nut of onnut van Internet. Ze heeft vooral van doen met de groeinde rol van onze eigen website in onze
eigen informatievoorziening.
Het partijbestuur besprak in juni
opnieuw de noodzaak om op
alle niveaus de eenheid van
standpunt in de partij te bewaken. We willen voorkomen wat
we zo vaak zien gebeuren in andere partijen: dat de landelijke
volksvertegenwoordigers kiezen vóór een Betuwelijn of een
gemeentelijke herindeling, terwijl de plaatselijke raadsleden
van dezelfde partij daar mordicus tegen zijn. Als SP hebben
we zulke rare toestanden vaak
aan de kaak gesteld, maar we
moeten er natuurlijk voor oppassen dat we niet in dezelfde
valkuil stappen. Een goede afstemming van gemeenteraad tot
Europees Parlement is van het
grootste belang, waarbij het primaat ligt bij onze Tweede-Kamerfractie, zo stelde het partijbestuur opnieuw vast. Bovendien heeft iedere afdelingsbestuurder en ieder raadslid belang bij toegang tot goede, betrouwbare, actuele informatie.
Hoe regelen we dat nou? Natuurlijk is er het bestaande overleg op alle niveaus. En uiteraard
is er altijd de telefoon en de l'JOSt
om contact met elkaar te leggen
en zaken uit te wisselen. Maar

daarnaast is www.sp.nl een alsmaar groeiende bibliotheek van
SP-nieuws en -standpunten.
Onze website, die nu drie· jaar
draait, telt inmiddels meer dan
1600 pagina's. Nieuws- en persberichten, Kamervragen en
-inbreng, Tribune-artikelen en
SP-opinies uit de dagbladen.
Daarnaast uiteraard het landelijke en Europese programma,
informatie over onze volksvertegenwoordigingen, verkiezingsuitslagen, enzovoort. Welnu, het partijbestuur heeft besloten de SP-site als uitgangspunt te nemen om alle afdelingen en fracties te voorzien van
de broodnodige informatie.
Een website biedt grote voordelen boven andere media. Ze
is dag en nacht bereikbaar, vanaf iedere willekeurige plek.
Onze website is altijd actueler
dan de Tribune of Spanning.
Het commentaar van de SPfractie op de Miljoenennota
was er onmiddellijk na de
Troonrede te lezen. Op een
website kun je ook veel méér
kwijt en hoeveel zaken we er
ook plaatsen, je belast er niemand ongevraagd mee. Via een
'doorklik' -structuur kies je als
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bezoeker je eigen weg naar de
informatie die je zoekt.
Als de partij evenveel en even
snel informatie op papier zou
willen aanbieden aan alle afdelingen en raadsfracties, dan zou
óf dagelijks een expresse-enveloppe in honderden brievenbussen moeten vallen , óf onze kaderleden zouden een OV-kaart

Internet steeds goedkoper
Tot nu toe ben je voor Internet-toegang de
kosten van een 'account' kwijt (zo'n 30
gulden per maand), plus lokaal telefoontarief voor de tijd dat je 'on-line' bent (circa
1,50 gulden per uur). In het gevecht om de
klanten komen er de laatste maanden echter steeds meer aanbiedingen van 'gratis
Internetten'. Deze maand oktober gaan er
nog meer van die aanbieders van start. Zij
bieden een gratis abonnement (onder andere www.freeler.nl, www.zonnet.nl,
www.wish.net) óf ze bieden een normaal
geprijsd abonnement maar een gratis telefoonverbinding (via een 0800-nummer,
zoals www.superweb.nl). Of je er op langere
termijn goed aan doet met zulke providers
in zee te gaan enjof voor welke je dan zou
moeten kiezen, kan helaas niemand je
vertellen. Daarvoor is het allemaal te pril.
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en on line!
moeten krijgen om een grote,
centrale SP-bibliotheek regelmatig te kunnen raadplegen.
Geen wonder dus dat het bestuur koos voor onze website als
dé 'SP-databank'.
Dit is bepaald geen vrijblijvende bes li ssing. De keuze voor de
SP-site schept verplichtingen
zowel voor de landelijke partij
als voor de afdelingen. Om met
de eerste te beginnen. Opdat
onze raads- en bestuursleden
eenvoudig de informatie kunnen
vinden die ze nodig hebben, zal
een speciale sectie op de website ingericht worden, waar via
een overzichtelijke doorkiesstructuur al le zaken gerubriceerd zullen staan die voor onze
afdelingen van belang zijn. En
dan niet alleen de informatie die
al voor het grote publiek op de
site geplaatst wordt. Met behulp
van het afdelingen-ondersteuningsteam, dat dit najaar langzaamaan gestalte krijgt, zullen
allerlei teksten toegevoegd worden waar afdelingen en fracties
hun voordeel mee kunnen doen.
Wettelijke regels , standpunten,
tips, scholingsmateriaal, hul pdienst-info, artikelen uit Spanning, enzovoort.
Allemaal
overzichtelijk ingedeeld op
thema. Munitie voor het grijpen. Een en ander vereist forse
inspanningen van allerlei betrokkenen en zal dan ook niet
van de ene dag op de andere
zijn beslag krijgen.

Maar zoals gezegd, ook voor de
afdelingen ligt er een taak die
evenmi n vrijblijvend is. Alle afdeli ngen moeten dit najaar serieus nagaan of voldoende mensen uit het bestuur en de fractie
ook werkelijk gebrui k ku nnen
maken van onze website. In
principe is dat een must voor
elke voorzitter en elke fractievoorzitter, en meer actieve mensen on- line kan bepaald geen
kwaad.
Of de landelijke partij iedereen
aan een 'account' gaat hel pen?
Nee, dat zou onbegonnen werk
zijn, en bovendien niet terecht.
Want elke SP-bestuurder moet
begrijpen dat bin nen één of twee
jaar een Internet-aansluiting
even normaal en onmisbaar is
als nu een telefoon. Je moet er
als actieve deelnemer aan het
maatschappelijk gebeuren tóch
aan, of je het nou leuk vindt of
niet en of de SP dat nou aan je
vraagt of niet.
Uiteraard kan een afdeling beslu iten iemands Internet-kosten
(deels) te vergoeden, net zoals
een afdeli ng dat nu kan doen
met telefoonkosten. Maar ook
hier geldt dat een beroep op de
partijkas eerder uitzondering
dan regel moet zij n. Het kan
trouwens wel eens erg hard
meevallen met die kosten (zie
kader).
Ons dringende advies is dus
aan alle afdelingen hiermee
voortvarend aan de slag te
gaan. Dat moet je kunnen red-
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den zonder landelijke ondersteu ning. In iedere afdeli ng bevinden zich immers tientallen
leden die vertrouwd zijn met
Internet. Schakel die mensen
in, dat vinden ze doorgaans een
leuke klus.

september

Meer dan een website
De landelijke website van de SP wordt alom
geroemd. www.sp.nl is immers heel actueel , hee l uitgebreid , heel 'interactief'Ue
kunt er niet alleen van alles lezen , maar
ook veel dóen) en gewoon heel leuk. Om
een idee van de aantrekkingskracht te
geven: de Altern atieve Troonrede werd er
op 20 en 21 september 600 keer opgevraagd . Per maand komen er zo 'n 10.000
bezoekers en die bekijken gezamenlijk circa
100.000 pagina 's. Ongeveer een achtste
van al dat bezoek speelt zich af op de
'home-pages' van de twaalf afdelingen die
een eigen stek hebben op de SP-site.
Maar de SP manifesteert zich nog meer op
Internet . Op 17 september verscheen het
eerste nummer van Poster. Dat is de e-mail
nieuwsbrief die voortaan elke vrijdag alle
abonnees (iedereen kan zich aanmelden op
www.sp.nl/ nieuwsj ) op de hoogte houdt
van de laatste SP-nieuwtjes, acties , opin ies
enzovoort. Het eerste nummer ging naar
circa 1000 abonnees en kreeg een warm
onthaal. Dagelijks melden zich tien tot
twintig nieuwe lezers aan . Natuurlijk wordt
e-mail ook binnen de SP steeds meer
gebruikt. Met name de mogelijkheid om
onderling tekstbestanden te verzenden is
zeer nuttig vanwege de snelheid en de
kostenbesparing.
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