
DIT ZIJN DE TIEN SPEERPUNTEN IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE SP: 

1. Werknemers krijgen een grote stem in belangrijke beslissingen van bedrijven, bij grote 
investeringen, de hoogte van inkomens aan de top of bij de verkoop van een bedrijf. 
Medewerkers krijgen voortaan ook recht op een deel van de winst, door een ‘winstuitkering’. 

2. De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle 
noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico. Ouderen die zorg nodig hebben of niet 
meer thuis kunnen blijven wonen kunnen kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud 
worden in je eigen buurt. 

3. Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. De inkomens 
worden verhoogd, het minimumloon gaat naar 14 euro. In de cao’s wordt afgesproken dat 
topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn dan dat van de laagstbetaalden. 

4. Niet bestuurders maar huurders krijgen het voor het zeggen bij de woningcorporaties. Nul is 
genoeg: de huur gaat komende jaren niet omhoog en wordt lager voor alle mensen met een 
lager inkomen. Met een nationaal bouwplan bestrijden we de groeiende woningnood en 
zorgen we voor betaalbare huizen. 

5. In het onderwijs gaan de lonen omhoog en worden de klassen kleiner. Onderwijs wordt weer 
een motor van emancipatie, door goed beroepsonderwijs voor iedereen. Studeren is niet 
alleen voor de elite, iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs. 

6. Iedere bewoner heeft recht op een veilige buurt, daarom wordt geïnvesteerd in meer 
agenten op straat. Ook klassenjustitie wordt bestreden: in Huizen voor het recht maken we 
het recht halen voor iedereen betaalbaar. 

7. Gebouwd wordt aan een duurzame samenleving, in plaats van de huidige 
wegwerpeconomie. Met een eerlijk klimaatbeleid waarin niet de mensen maar de grote 
vervuilers de rekening gaan betalen. Voor een beter klimaat planten we voor iedere 
Nederlander een boom. 

8. Elke vorm van discriminatie, door wie dan ook, wordt bestreden. Bedrijven die discrimineren 
komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Met de invoering van 
werkvergunningen wordt verdringing van werk en uitbuiting van arbeidsmigranten 
tegengegaan. 

9. In Europa stellen we de belangen van bedrijven niet meer boven die van mensen. In een 
nieuw verdrag maken landen afspraken over een EU waarin de nationale democratie wordt 
gerespecteerd. Dit nieuwe verdrag wordt in een referendum voorgelegd aan de bevolking. 

10. Met een bindend referendum krijgen mensen de mogelijkheid om de politici terug te fluiten 
als die wetten aannemen die de mensen niet willen. Politici mogen niet betere voorzieningen 
hebben dan andere mensen. De riante ‘wachtgeldregeling’ wordt dan ook afgeschaft. 
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