
VERKIEZINGEN  
OP 15 MAART:  
WAT WIL DE SP?



Nog nooit waren er zoveel rijken in Nederland. Maar er zijn ook meer dan 
een miljoen mensen die hun zorgpremie niet eens kunnen betalen.
De rijken zijn nog rijker geworden en de armen nog armer gemaakt. Dit 
komt door Mark Rutte van de VVD.  Lodewijk Asscher van de PvdA heeft 
hem daarbij geholpen.
Dat willen de meeste mensen niet. Die willen eerlijk delen. En die vinden 
dat we een beetje voor elkaar moeten zorgen.

Iedereen moet mee kunnen doen. Waar je vandaan komt, doet er niet toe. 
Wat je doet, dat is belangrijk. Iedereen mag meepraten en iedere mening 
telt.
Op 15 maart mag je stemmen. Vind je net als ik dat we eerlijk moeten 
delen? Dan hoop ik dat je op mijn partij stemt. Want als de SP veel 
stemmen krijgt, kunnen we meer doen.

Ik reken op jouw stem.

Emile Roemer, lijsttrekker SP



1. IN DE ZORG ZIJN MENSEN HET BELANGRIJKST
Er komt een Nationaal ZorgFonds. Weg met de zorgverzekeraars. Je hoeft dan 
niet meer zelf te betalen voor de tandarts, de fysio en de psycholoog.
Niemand wil ziek zijn. Daarom is het niet eerlijk als je een eigen risico moet 
betalen. Dus stoppen we daarmee.
Wie veel verdient kan meer premie betalen voor de zorg. Dan betalen mensen 
met weinig geld minder premie.

2. MEER WERK EN MEER GELD
Armoede brengt mensen in problemen. De regering moet een plan maken tegen 
armoede.
Je baas betaalt nu 9 euro of meer per uur. Wij willen dat dat 10 euro of meer 
wordt. Ook moet je meer geld krijgen als je Wajong, bijstand of AOW hebt. 
En van ons mag je met pensioen als je 65 bent.

3. EERLIJK DELEN
Grote bedrijven en rijke mensen betalen nu te weinig belasting. Dat is niet eerlijk. 
Ze moeten gewoon belasting betalen net als jij en ik.
Mensen met weinig loon en spaargeld hoeven minder belasting te betalen.
Er komt een speciale bank. Daar is je spaargeld veilig. De bazen van de bank 
hoeven niet rijk te worden. Ze worden normaal betaald.

4. BETERE SCHOLEN
In veel klassen zitten te veel leerlingen. Dat is lastig voor de leraar. En slecht voor 
de leerlingen. Wij willen 23 leerlingen in een klas.
Alle studenten krijgen geld om te studeren. Als ze arme ouders hebben, krijgen ze 
meer.
Als je na je school door wilt leren, dan helpen we je. Zo krijgen leerlingen betere 
kansen.

5. EEN GOEDKOPER HUIS IN EEN FIJNE STRAAT
Huizen zijn veel te duur geworden. Heel veel mensen kunnen de huur moeilijk 
betalen. Wij willen de huur daarom lager maken.
Er moeten meer huizen worden gebouwd. Want die zijn er te weinig.
We zorgen voor goede huizen. Die zijn beter warm te stoken. Dan heb je minder 
gas en elektriciteit nodig. Zo houd je meer geld over.
Goedkope huurhuizen gaan we niet verkopen.



6. SAMEN LEVEN
Arme en rijke mensen moeten niet apart leven maar samen. Kinderen moeten 
naar een school kunnen gaan die bij ze past. Van welk geloof je bent, doet er niet 
toe.
Vluchtelingen zet je niet met te veel mensen bij elkaar. Ze moeten snel weten of 
ze in Nederland mogen blijven.
Als je ambtenaar wilt worden, telt alleen wat je kan. Het maakt niet uit wat je 
gelooft, wat je huidskleur is en of je op mannen of op vrouwen valt. De regering 
moet ervoor zorgen dat dat niet uitmaakt.

7. MEER POLITIE
Agenten horen op straat te zijn. Als er rottigheid is, moeten zij in de buurt zijn. 
Daarom willen we meer agenten.
Iedereen moet naar de rechter kunnen. En iedereen moet een advocaat kunnen 
krijgen. Niet alleen rijke mensen.
Boeven moeten gestolen geld inleveren. Daar is meer politie voor nodig. Ook rijke 
boeven krijgen gewoon straf.

8. EEN GEZONDE OMGEVING
Een goed milieu is voor iedereen belangrijk. We moeten elektriciteit maken uit 
wind en zonlicht.
Er komt gas uit de grond in Groningen. Omdat we te veel gas pompen, zijn er 
aardbevingen. Dat moet stoppen. Wij willen minder gas pompen. Zodat het 
veiliger wordt.
Dieren zijn geen dingen. Daar gaan we netjes mee om. Ook op boerderijen. 
Van afval kunnen we vaak weer nieuwe dingen maken. Dan is het zonde om alles 
weg te gooien.


