We willen kleinschalige opvang van vluchtelingen en een snelle afhandeling van de
procedure. Overheden moeten een afspiegeling zijn van de samenleving en voeren
een actief diversiteitsbeleid, ook voor homoseksuelen.
7. MEER AGENTEN, GEEN KLASSENJUSTITIE
Wijkagenten zijn onmisbaar om buurten veilig te houden, de sociale samenhang
te versterken en radicalisering vroegtijdig te herkennen. Daarom komen er meer
agenten. We verzekeren de toegang tot het recht: de kosten gaan omlaag, de
gesubsidieerde rechtsbijstand gaat omhoog. We investeren in meer financiële
rechercheurs, zodat we criminelen daar kunnen treffen waar het pijn doet: hun
portemonnee. Met witteboordencriminelen wordt niet geschikt en wij gaan ze
voortaan financieel plukken.
8. DUURZAME ENERGIE EN EEN GEZONDE OMGEVING
De overgang naar duurzame energie vindt plaats mét en niet ondanks de mensen.
Extra investeringen in duurzaamheid moeten ook leiden tot meer werk, gerichte
scholing en lagere lasten voor burgers. De gaswinning in Groningen halveren we,
tot een veilig niveau. De dieronvriendelijke bio-industrie moet worden omgevormd in
een diervriendelijke en duurzame veehouderij. We willen naar een schone
samenleving, waarin ‘afval’ niet meer bestaat, maar grondstoffen zoveel mogelijk
worden hergebruikt.
9. EEN REFERENDUM OVER EEN ANDER EUROPA
Europa was ooit bedoeld om vrede en welvaart te bevorderen, maar is een politiek
project geworden dat de democratie ondermijnt en alle ruimte biedt aan multi
nationals. We starten onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag. In dat
verdrag versterken we de zelfstandigheid van de aangesloten landen, door de
inspraak van burgers te vergroten en lidstaten meer eigen bevoegdheden te geven.
We willen af van de Europese Commissie die ons de regels voorschrijft.
We zijn tegen de invoering van vrijhandelsakkoorden als TTIP, CETA.
10. PAK DE MACHT
Samen met burgers en maatschappelijke coalities strijden we tegen ongelijkheid,
voor goede voorzieningen en voor democratische zeggenschap. Niet alleen
het personeel maar ook studenten en hun ouders krijgen meer te zeggen over
het onderwijs. In de zorg krijgen medewerkers en cliënten meer te zeggen over
investeringen en de inzet van personeel. Alle grote bedrijven krijgen een werk
nemersvergadering, die net zoveel te zeggen heeft als de aandeelhouders. We
willen een referendum dat telt en waar een ‘nee’ ook altijd een echt ‘nee’ is.
krijgen medewerkers en cliënten meer te zeggen over investeringen en de inzet
van personeel. Alle grote bedrijven krijgen een werknemersvergadering, die
dezelfde invloed heeft als de aandeelhouders. We willen een referendum dat echt
telt en waar bij een ‘nee’ ook altijd een ‘nee’ is.
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‘Nederland heeft meer miljonairs dan ooit, maar tegelijk kunnen
meer dan één miljoen mensen de zorgkosten niet betalen. Het
verschil tussen de grootverdieners aan de top en de rest van de
bevolking is door de regering doelbewust vergroot. Premier Rutte
heeft goed gezorgd voor de directeuren en bestuurders, voor de
banken en multinationals. Deze elite is na de crisis rijker dan daarvoor. Maar voor de meeste mensen zijn belangrijke voorzieningen,
zoals betaalbare zorg en sociale zekerheid, alleen maar minder
geworden.
Mensen zijn gelukkiger in een land waar de verschillen kleiner zijn. Ik wil een Nederland waar we op een sociale manier met
elkaar omgaan. Waarin mensen niet steeds met elkaar hoeven
te concurreren, maar met elkaar kunnen samenwerken. Waar
niet de financiële markten, maar de mensen het laatste woord
hebben. Ik sta niet toe dat in ons land mensen tegen elkaar worden
uitgespeeld: rijk tegen arm, gelovig tegen ongelovig, of jong tegen
oud. Ik wil het egoïsme bestrijden en de eenheid versterken.
Voor onze gedeelde toekomst.
Nederland moet een land zijn waar iedereen kan meedoen en ieder
mens zich thuis kan voelen; een land waar je niet wordt beoordeeld op je afkomst, maar op je eigen inzet; een land waar iedere
mening telt, maar waar je ook anderen respecteert; een land waar
je anderen de vrijheid gunt, die je ook zelf hebt. Wij zetten mensen
niet tegen elkaar op, maar voeren een gezamenlijke strijd, voor
onze gezamenlijke belangen. Op 15 maart beslist u over de
toekomst van ons land. Dan kunt u samen met ons een sociaal
Nederland mogelijk maken.
Pak de macht! Ik reken op uw steun.
Emile Roemer, lijsttrekker SP

1. STOP DE MARKTWERKING IN DE ZORG
Er komt een Nationaal ZorgFonds, de zorgverzekeraars hebben we niet meer
nodig. De tandarts, de fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor
iedereen in het zorgpakket. Niet winstbejag, maar de gezondheid van mensen hoort
centraal te staan. Ziek zijn is geen keuze en daarom schaffen we het eigen risico af.
De ziektekostenpremies maken we inkomensafhankelijk. Mensen met een middeninkomen en een lager inkomen zullen hiervan profiteren.
2. MEER WERK EN MEER KOOPKRACHT
We verhogen het minimumloon met tien procent - en daarmee ook het sociaal
minimum. De koppeling tussen lonen en uitkeringen blijft. Daardoor worden onder
andere de Wajong, de bijstand en de AOW eveneens met tien procent verhoogd.
De AOW-leeftijd verlagen we naar 65 jaar, zodat iedereen vanaf 65 jaar kan stoppen
met werken. Er komt een landelijk aanvalsplan om armoede te voorkomen en te
bestrijden.
3. EERLIJK DELEN EN EERLIJK BETALEN
We stoppen met Nederland belastingparadijs. Ook grote bedrijven en multinationals
gaan voortaan gewoon belastingen betalen, zodat we kunnen investeren in onze
samenleving. We voeren een speciale miljonairsbelasting in. Door de vermogens
eerlijker te belasten, is de gewone spaarder beter af. De belasting voor midden- en
lagere inkomens gaat omlaag. Er komt een nationale volksbank, waar ons spaargeld
veilig is en bonussen voor bankiers niet voorkomen.
4. ONZE KLEINE KLASSENSTRIJD VOOR BETER ONDERWIJS
We starten de strijd voor kleinere klassen en dus voor beter onderwijs; we werken
toe naar klassen van 23 leerlingen. We willen een studiebeurs voor alle studenten.
Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een verhoogde aanvullende beurs. Hiermee wordt voor deze jongeren een financiële drempel
weggenomen om te gaan studeren. We maken het makkelijker voor jongeren die
een vervolgopleiding willen doen. Zo voorkomen we dat jongeren die wat meer tijd
nodig hebben om op school vooruit te komen, buiten de boot vallen.
5. BETAALBAAR WONEN IN EEN LEEFBARE BUURT
In zes jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna dertig procent duurder geworden,
waardoor meer dan een half miljoen mensen moeite heeft om de huur te betalen.
Huurders krijgen daarom een huurverlaging. We geven woningcorporaties veel meer
geld en verplichten hen om betaalbare huizen te bouwen, huren van b
 estaande
woningen te verlagen en woningen energiezuiniger te maken, zodat de woonlasten
lager worden. De uitverkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties
wordt aan banden gelegd.
6. NIET LANGS ELKAAR HEEN, MAAR SAMEN LEVEN
We bestrijden de tweedeling op school en in de buurt, bijvoorbeeld door w
 oningen
te bouwen van verschillende prijsklassen. Alle scholen dienen werk te maken van
het uitgangspunt ‘samen naar school’; het is onacceptabel als scholen leerlingen
weigeren omdat ze niet bij de grondslag van de school zouden passen.

