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Tiers Bakker 

Beste mensen, 

Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende: 

Met deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik lijstrekker voor de afdeling Amsterdam wil 

worden.  

Afgelopen jaar tijdens Corona heb gezien hoe nodig het is dat we solidair zijn met kwetsbare mensen 

in Amsterdam; dat we de tweedeling die Amsterdam splijt kunnen opheffen.  Dat gaan we doen door 

komende tijd met elkaar te strijden tegen deze tweedeling. Wanneer we dat samen doen worden we 

de grootste radicaal linkse partij van Amsterdam! 

Samen met een team van enthousiaste SP leden hebben we afgelopen seizoen een 

voedseldistributieketen opgericht. Juist ten tijde van Corona heb ik gezien dat de SP het verschil 

maakt als het gaat om solidariteit. Door telkens met elkaar te praten is een professioneel team 

ontstaan dat in staat is daadwerkelijk mensen te helpen en de tweedeling op te heffen. Niet alleen 

met een donut economie, maar met  lokaal bagel socialisme. Inmiddels weten niet alleen 

Amsterdammers ons te vinden, ook internationaal wordt bagel socialisme als de oplossing gezien 

voor een nieuwe economie. 

In onze felle strijd tegen huisjesmelkers en vastgoedcowboys mogen we niet vergeten dat politiek op 

straat gevoerd moet worden. Niet alleen met het verstrekken van overtollig voedsel van 

supermarkten, maar ook met het concreet aanbieden van onderdak voor 100 Mandela boys (die in 

een kraakpand in Zuid Oost zaten te verpieteren) heb ik laten zien onder moeilijke omstandigheden 

een echte team speler te zijn.  

Het verbinden van actie met de fractie zit me al jaren in de vingers en is mijn tweede natuur 

geworden. Zowel als fractielid als  fractievoorzitter in de deelraad in Oost heb ik zeer veel ervaring 

met de Amsterdamse afdeling. Acties tegen het massatoerisme tot aan acties tegen sloop van 

Amsterdamse panden organiseer ik in een handomdraai en leidden tot daadwerkkelijke structurele 

verandering. Sloop van historische panden wordt gestopt, het massatoerisme in Amsterdam is aan 

banden gelegd. Kortom: Geen woorden maar daden.  

De leden van de afdeling hebben nu een uitgelezen kans om te kiezen voor een lijsttrekker die 

midden in de afdeling staat en gestructureerd een team kan bouwen die succesvol de verkiezingen 

gaat winnen. De kracht van deze afdeling ligt uiteindelijk  in  de samenwerking van socialisten! 

 

Met strijdbare groet! 

 

Tiers Bakker 


