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In deze krant vindt u het GroenLinks verkiezingsprogramma 2002-2006 in vogelvlucht. 

De hoofdlijnen en belangrijkste voorstellen passeren kort de revue. 

Wij hopen u zo in korte tijd een beeld te geven van wat GroenLinks wil. 

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u vinden op www.groenlinks.nl  of bestellen via (030) 2399900. 



1  Overvloed 
en onbehagen 
We leven in mooi land. Het gaat velen in 
Nederland voor de wind. Nog nooit hebben 
we meer geconsumeerd dan nu. Maar niet 
iedereen deelt mee. Er zijn wachtlijsten in 
de zorg en voor de kinderopvang. Schoolge-
bouwen verslonzen. Er zijn te weinig onder-
wijzers en leraren. 
Mensen voelen zich niet veilig op straat en 
in het openbaar vervoer. Steeds meer groen 
verdwijnt voor nieuwe woonwijken, wegen 
en bedrijfsterreinen. Nog nooit reden zo 
weinig treinen op tijd. Daarom wil Groen-
Links een nieuw evenwicht. 

Een nieuw evenwicht tussen arm en rijk. 
Een nieuw evenwicht tussen milieu en eco-
nomie. 
Een nieuw evenwicht tussen werk en privé. 

GroenLinks wil dat mensen met respect 
voor elkaar samenleven. Mensen moeten 
ruimte krijgen om zelf keuzes te maken, 
maar daarbij ook rekening houden met an-
deren. Dat betekent kiezen én delen. 

De overheid speelt een belangrijke rol. Zij 
moet zorgen voorgoed onderwijs, zorg en 
openbaar vervoer. Zij moet natuur en mi-
lieu beschermen. Zorgen voor veiligheid op 
straat. Maar de overheid kan dit niet alleen. 

Alleen samen met burgers die hun steentje 
bijdragen, kan de overheid hiervoor zorgen. 
De overheid moet mensen en hun organisa-
ties uitdagen om samen aan verbeteringen 
te werken! 

GroenLinks staat voor een politiek waarin 
kwaliteit telt. Waar mensen met respect be-
handeld worden en eigen keuzes kunnen 
maken. Waar de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. 
We willen meer openheid en geen achterka-
mertjespolitiek. En we willen een groener 
beleid. Want natuur en milieu komen al 
jarenlang tekort. 

Duurzaam 
De groei van de afgelopen tijd heeft veel 
welvaart gebracht. De keerzijde is dat het 
land dichtslibt met wegen, auto's, huizen 
en bedrijventerreinen. Het energieverbruik 
blijft toenemen. 
GroenLinks wil een nieuw evenwicht. Voor 
de kwaliteit van het leven telt ook rust, 
frisse lucht, ruimte, schoon water en ge-
zond eten. Daarom willen we investeren in 
SCflOn  crier-ie en beter openbaar vervoer. 
We willen de belastingen veranderen. Ver-
vuiling wordt duurder, schone produkten 
goedkoper. Alleen op die manier krijgen mi 
lieuvriendeljke technologieën en produc-
ten een echte kans. 

GroenLinks wil dat ook bedrijven ecotax op 
energie gaan betalen. Zo wordt voor bedrij-
ven energiebesparing en duurzame energie 
aantrekkelijker. We willen ook een kilome-
terheffing om de groei van het autoverkeer 
af te remmen. In de spits en in de Randstad 
is deze heffing hoger dan op het platteland. 
In de Randstad is er immers veel vaker een 
alternatief voor de auto. Op het platteland 
ontbreekt openbaar vervoer vaak, velen zijn 
daar op de auto aangewezen. 

De laatste jaren werden we regelmatig op-
geschrikt door ellende in de landbouw. 
MKZ, gekke koeienziekte en dioxine in kip 
zijn slechts een paar voorbeelden. Het kan 
zo niet verder met de intensieve landbouw 
en de bio-industrie. GroenLinks wil de land-
bouw drastisch hervormen. Boeren moeten 
weer met respect voor dieren, natuur en mi-
lieu hun werk kunnen doen. Ook om veilig 
voedsel te garanderen is een andere land-
bouw hard nodig. 

GroenLinks wil meer aandacht en geld voor 
groen en natuur. Grote aaneengesloten na-
tuurgebieden zijn van vitaal belang voor 
de kwaliteit en veerkracht van ecosystemen. 
Maar ook in en rond de steden moet meer 
natuur komen. 

Belangrijke programmapunten 

Er komt een Deltaplan Duurzame Energie. 
Doel: ten minste 10 procent duurzame 
energie in Nederland in 2010. 

o De belasting op milieuvervuiling wordt ver-
hoogd, de belasting op arbeid kan dan om-
laag. 

° Het spoor wordt drastisch verbeterd, ach-
terstallig onderhoud wordt aangepakt. De 
aandelen van de NS blijven in handen van 
de overheid. Er komt geen verdere concur-
rentie op het spoor. 

° Om te voorkomen dat Nederland helemaal 
volslibt met bebouwing komen er harde 
grenzen tussen stad en platteland. Buiten 
deze 'rode contouren' wordt niet gebouwd. 
Een 'open-ruimteheffing' maakt bouwen in 
open gebieden minder aantrekkelijk. 

O Biologische producten worden vrijgesteld 
van BTW. Boeren die biologisch willen 
gaan boeren krijgen financiële ondersteu-
ning. GroenLinks wil in 2020 naar 20% bio-
logische landbouw. 

O De Europese landbouwsubsidies worden 
zo aangepast dat niet langer veel produ-
ceren, maar duurzaam produceren extra 
wordt beloond. 

0 Genetische manipulatie in de voedselvoor-
zienig wordt verboden, zowel bij planten als 
dieren. 

° Voor Schiphol gaan strikte en controleer-
bare milieugrenzen gelden. Schiphol wordt 
niet geprivatiseerd. Zolang het vliegverkeer 
vrijgesteld is van BTW en er geen accijns 
wordt betaald voor vliegtuigbrandstof, komt 
er een heffing op vliegtickets. 

0 Geen gasboringen in de Waddenzee. 
0 De overheid geeft het goede voorbeeld 

door groene stroom, zuinige apparaten en 
eko-produkten in te kopen. 



3 Socaa 
GroenLinks kiest voor een samenleving 
waar de sterkste schouders de zwaarste las-
ten dragen. Een samenleving waar mensen 
die buiten de boot dreigen te vallen een 
zetje in de rug krijgen. 

Op tal van plekken is er een schrijnend te-
kort aan mensen, zoals in de zorg en het 
onderwijs. Tegelijkertijd staan veel mensen 
die graag aan het werk willen aan de kant. 
Met goede individuele begeleiding, meer 
scholing en taalonderwijs en meer moge-
lijkheden voor deeltijdwerk krijgen deze 
mensen ook kansen en mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt. 

Betaald werk is voor veel mensen 
belangrijk. Het biedt kansen om talenten te 
ontplooien en om economisch zelfstandig 
te zijn. Maar er is meer dan werk in het 
leven. Betaald werk moet te combineren 
zijn met zorg voor kinderen of ouders 
en met vrijwilligerswerk. GroenLinks wil 
daarom meer kinderopvang, betere 
regelingen voor zorg-verlof en deeltijdwerk 
en meer diversiteit in werktijden. Groen-
Links verlaagt de belasting voor mensen 
met lage inkomens. Mensen die het financi-
eel voor de wind gaat dragen een steentje 
meer bij. Werken in deeltijd wordt financi-
eel aantrekkelijker. 

Door de grote arbeidsdruk belanden veel 
te veel mensen in de  WAG.  Een gezonde 
aanpak begint bij een goede werksfeer en 

Nederland is veranderd. Dat is vooral in 
de steden goed te merken. Mensen van 
heel verschillende afkomst leven samen. 
Dat kent veel plezierige kanten maar levert 
ook spanningen op. Dat vraagt veel creati-
viteit, geduld en doorzettingsvermogen. 
GroenLinks staat voor een open maat-
schappij, die flexibel reageert op deze 
veranderingen. 

De overheid moet mensen betrekken bij de 
plannen voor de toekomst. Zowel bij kleine 
plannen voor straat en buurt, maar ook bij 
grote beslissingen op gemeentelijk of lan-
delijk niveau. Dat kan bijvoorbeeld met re-
ferenda. Burgers kunnen zo meebeslissen 
over de plannen van de overheid. 
Ook als het gaat om publieke voorzieningen 
zoals het onderwijs, de zorg en het open-
baar vervoer, wil GroenLinks dat de gebrui-
kers meer invloed krijgen. 

We zijn er nog lang niet, ook al zijn er 
de afgelopen jaren successen geboekt. De 
werkloosheid onder migranten loopt terug 
en steeds meer jonge allochtonen stromen 
door naar het hoger onderwijs. Desondanks 
blijft de werkloosheid onder allochtonen 
hoger en moeten zij veel vaker van een mi-
nimuminkomen rondkomen. Meer alloch-
tone jongeren maken zich schuldig aan cri-
mineel gedrag. 
Migrantenvrouwen leven dikwijls geïso-
leerd en onzelfstandig. In het onderwijs 
dreigen allochtone jongeren blijvend op  

arbeidsomstandigheden. Als mensen klach 
ten of problemen hebben, moeten deze 
vroegtijdig aangepakt worden. Als werkne-
mers ziek worden, moet er veel meer ge-
daan worden om terugkeer naar het werk 
mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij 
moet zijn wat mensen nog wél kunnen. En 
niet zoals nu te vaak het geval is, wat ze 
niet meer kunnen. 

Er moet meer geld naar het onderwijs. Te 
lang is er bezuinigd in deze sector. De kwa-
liteit van opleidingen en schoolgebouwen 
moet worden verbeterd. En het moet weer 
aantrekkelijk worden om in deze sector te 
werken. Goed onderwijs is belangrijk voor 
jonge mensen om zich te kunnen ontwik-
kelen. Maar ook van groot belang voor een 
gezonde economische toekomst van Neder-
land. GroenLinks wil dat het onderwijs veel 
meer wordt toegespitst op het niveau en de 
mogelijkheden van individuele leerlingen. 
Te veel leerlingen, vooral van allochtone af-
komst, komen met een (taal)achterstand op 
de basisschool en lopen deze niet meer in. 
Meer en betere peuterspeelzalen, kinderop-
vang en voorscholen kunnen eraan bijdra-
gen dat minder kinderen met een taal-
achterstand aan de basisschool beginnen. 
Deze voorzieningen moeten ook voor men-
sen met lage inkomens toegankelijk zijn. 

Ook in de zorg zijn er grote tekorten. Tekort 
aan mensen en tekort aan geld. GroenLinks 
wil werken in deze sector weer aantrekke- 

achterstand te geraken. Ouderen moeten 
vaak al jarenlang van weinig geld rond-
komen en hebben weinig pensioenrechten 
kunnen opbouwen. Veel van deze ouderen 
spreken slecht Nederlands. Om deze pro-
blemen aan te pakken moeten we investe-
ren in onderwijs, werk, huisvesting, zorg en 
welzijn. 

Oorlog, honger en schending van mensen-
rechten zijn helaas de rauwe werkelijkheid 
in tal van landen. Mensen vluchten van-
wege tal van redenen. GroenLink vindt dat 
vluchtelingen recht hebben op een respect-
volle behandeling. De asielprocedure moet 
rechtvaardig zijn en mag niet jarenlang du-
ren, zoals nu vaak het geval is. Asielzoekers 
die worden afgewezen, maar buiten hun 
schuld niet terugkunnen naar het land van 
herkomst, behouden recht op opvang. 
In het Europese asielbeleid staat nu het 
dichttimmeren van de West-Europese gren-
zen voorop. GroenLinks wil Europese mini-
mumnormen voor de opvang van asielzoe-
kers, zodat alle landen hun aandeel nemen 
in een fatsoenlijk en rechtvaardige asielbe-
leid. 

Criminaliteit en onveiligheid zijn een groot 
probleem. Om hier echt iets aan te doen, 
moet er op alle fronten meer gebeuren. Al-
leen meer politie en hogere straffen kun-
nen dit niet oplossen. GroenLinks wil meer 
aandacht voor het voorkomen van ellende. 
Dat betekent investeren in mensen, zorgen  

lijk maken. Door de werkdruk te verlagen 
en de beloning te verbeteren. Alleen zo kun-
nen de wachtlijsten weggewerkt worden. 
Goede zorg is een recht van iedereen. Daar-
om wil GroenLinks een solidaire basisverze-
kering. Een verzekering met gelijke rechten 
en voorwaarden voor iedereen, ziek of ge-
zond. Met een premie naar inkomen. Deze 
basisverzekering vergoedt in grote lijnen 
datgene wat nu in het ziekenfonds en de 
AWBZ zit. 

De enorme prijsstijgingen op de woning-
markt maken een andere woning voor veel 
mensen onbereikbaar. GroenLinks wil de 
kloof tussen kopen en huren verkleinen. 
Deels kan dit door de verkoop van huurwo-
ningen aan de huurders. Ook nieuwe vor-
men die een mix van koop en huur zijn, 
kunnen hierbij helpen. Verkoop en sloop 
van huurwoningen moeten echter geen 
doel op zich zijn, maar goed worden afge-
wogen afhankelijk van de lokale en regio-
nale situatie. 
Huurders moeten meer vrijheid krijgen. Be-
tuttelende voorschriften die  by.  klussen ont-
moedigen, worden geschrapt. Zij krijgen 
meer zeggenschap bij onderhoud en reno-
vatie. GroenLinks wil verder de hypotheek-
rente-aftrek omvormen zodat deze recht-
vaardiger wordt. Op dit moment profiteren 
mensen met hoge inkomens veel meer van 
deze aftrek dan mensen met lagere inko-
mens. Dat wil GroenLinks rechttrekken. 

dat ze hun opleiding afmaken en zorgen 
voor perspectief op werk. Meer opvang voor 
dak- en thuislozen en psychisch gestoorden. 
Maar ook meer toezicht op straat en in het 
openbaar vervoer. 
Maar als het toch fout gaat, moet de politie 
en justitie natuurlijk optreden. 

internet heeft in korte tijd een plaats ver-
overd in het leven van veel mensen. De vir-
tuele wereld biedt nieuwe mogelijkheden 
en kansen. Voor contact tussen mensen 
met gelijke interessen, voor nieuwe bedrij-
vigheid, voor betere overheidscommunica-
tie enz. De mogelijkheden zijn onbegrensd. 
GroenLinks wil dat de overheid de vinger 
aan de pols houdt in deze nieuwe virtuele 
wereld. De toegankelijkheid moet gewaar-
borgd zijn. Voorkomen moet worden dat 
groepen burgers buitengesloten worden. 
Ook de privacy moet worden bewaakt en 
monopolievorming van internetaanbieders 
worden voorkomen. 

Kunst kan verrassen, stimuleren en inspi-
reren. Kunst is niet alleen schilderijen en 
beelden in musea. Popmuziek, nieuwe me-
dia, film, theater, het hoort er allemaal bij. 
De overheid moet zorgen dat nieuwe, ver-
rassende, kritische initiatieven - waar (nog) 
geen grote vraag naar is - kansen krijgen. 
GroenLinks wil een sterke publieke Omroep, 
die garant staat voor afwisseling en onaf-
hankelijk nieuws. 

Belangrijke programmapunten 
° De regels worden zo aangepast dat 

werkgevers er belang bij krijgen om te 
voorkomen dat hun mensen in de WAO 
belanden. 
Volledig arbeidsongeschikten voor wie 
geen terugkeer naar werk meer mogelijk 
is, krijgen een solide uitkering, die hoger 
is dan 70 procent van het laatstverdiende 
loon. 

o Er komt een volksverzekering voor langdu-
rig zorgverlof zodat mensen de mogelijk-
heid krijgen om naast hun baan te zorgen 
voor ernstig zieke familie en dierbaren. 

° Kinderopvang en naschoolse opvang wor-
den uitgebreid zodat wachtlijsten verdwij-
nen. Werkgevers worden verplicht bij te 
dragen in de kosten hiervoor. 
De koopkracht van mensen op het sociaal 
minimum wordt de komende 4 jaar met 10 
procent verhoogd. 

O De huidige studiefinanciering maakt plaats 
voor een studietax-stelsel. Iedere student 
hoger onderwijs kan kiezen voor een beurs 
die na de studie naar rato van het inkomen 
wordt terugbetaald. 

° Er komt een brede basisverzekering voor 
iedereen, volledig gefinancierd via inko-
mensafhankelijke premies, met een accep-
tatieplicht voor verzekeraars. 

Belangrijke programmapunten 
O De stemgerechtigde leeftijd wordt verlaagd 

naar 16 jaar. Niet-Nederlanders die drie jaar 
of langer legaal in Nederland verblijven krij-
gen stemrecht op alle bestuurlijke niveaus. 

° Het volksinitiatief wordt mogelijk. Als 5% 
van de kiesgerechtigden dat wil, wordt een 
vraag aan alle burgers voorgelegd. De uit-
slag is bindend. 
Asielzoekers krijgen meer mogelijkheden 
voor het volgen van scholing en het ver-
richten van betaalde arbeid. 

O De rechtspositie van migranten wordt ver-
beterd, o.a. door het toestaan van een dub-
bele nationaliteit. 

0 Er komen meer toezichthouders op straat 
en in andere openbare ruimten en in het 
openbaar vervoer. 
De grote steden krijgen internaatvoorzienin-
gen voor jongeren die in het onderwijs op 
grote achterstand raken. 
Softdrugs worden gelegaliseerd. 
Er komt één reclamevrije publieke zender. 

Open 



5 SoHdar 
We worden steeds meer wereldburgers. Be-
drijven worden groter en internationaler; 
televisie, vliegen en internet maken onze 
leefwereld groter. Maar deze 'globalisering' 
kent ook nadelen. De kloof tussen arm en 
rijk groeit. 

In het buitenlandse beleid van Nederland 
staan onze economische belangen te vaak 
voorop. GroenLinks wil dat Nederland het 
voortouw neemt en probeert om de wereld 
veiliger en eerlijker te maken. Nederland 
moet zich inzetten voor eerlijke handel en 
duurzame ontwikkeling. En een royale bij-
drage leveren aan vredesmissies. 

De hulp aan arme landen moet gericht zijn 
op het bestrijden van de oorzaken van ar-
moede. Zorgen dat onderwijs en gezond-
heidszorg voor iedereen beschikbaar ko-
men. En deze landen helpen om zich 
economisch te ontwikkelen met respect 
voor natuur en milieu. Markten van wester-
se landen moeten open voor producten uit 
ontwikkelingslanden, zoals bananen, rijst 
en suiker. Importheffingen moeten worden 
geschrapt. Verder moeten rijke landen 
stoppen met het dumpen van westerse 
landbouwproducten in ontwikkelingslan-
den. Deze produkten worden gesubsidieerd 
en zijn daardoor zo goedkoop dat boeren in 
de derde wereld worden weggeconcurreerd. 

Conflictpreventie moet de kern van het bui-
tenlandse beleid worden. Er moet veel meer 
gedaan worden om te voorkomen dat het 
tot gewapende conclicten komt. Maar waar 
vreedzame middelen falen, kan de inzet 
van militaire middelen nodig zijn. Dat is 
voor GroenLinks alleen geoorloofd bij groot-
schalige schendingen van mensenrechten, 
(dreigende) volkerenmoord, bescherming 
van hulpverlening. Ook kan dit nodig zijn  

om strijdende partijen te scheiden zodat 
een politieke oplossing van hun conflict 
mogelijk wordt. Militair ingrijpen moet ge-
baseerd zijn op een duidelijk en uitvoerbaar 
mandaat van de VN. Bij hoge uitzondering 
is ingrijpen zonder VN-mandaat mogelijk. 
Bijvoorbeeld als de VN het niet eens wordt 
en het conflict totaal uit de hand loopt. 
Het ingrijpen moet achteraf altijd door het 
internationaal gerechtshof getoetst kunnen 
worden. 

Bemiddeling en internationale druk bij be-
ginnende conflicten is ook belangrijk om te 
voorkomen dat mensen hun land moeten 
ontvluchten. Na beëindiging van conflicten 
moet worden geïnvesteerd in veiligheid en 
economische ontwikkeling in de conflict-
haarden. 

De Europese Unie speelt een steeds belang-
rijkere rol. GroenLinks wil dat de EU snel 
democratischer wordt. Er moet een Euro-
pese grondwet komen, die de grondrechten 
van burgers en de scheiding van machten 
vastlegt. 

Belangrijke programmapunten 
• Het budget voor ontwikkelingssamenwer-

king wordt verhoogd tot 1 procent van het 
BNP (nationaal inkomen). 

O Ontwikkelingslanden krijgen kwijtschelding 
van schulden die voortkomen uit export-
kredietgaranties mits het vrijkomende geld 
wordt besteed aan armoedebestrijding en 
duurzame ontwikkeling. 

• Het BTW-tarief voor 'eerlijke handel-pro-
ducten, zoals Max Havelaar produkten, 
wordt verlaagd naar 6 procent en zo moge-
lijk naar nul procent. 

• Marktverstorende exportsubsidies voor 
landbouwproducten worden afgeschaft. 
Europese handelsbelemmeringen voor pro-
ducten uit de minst ontwikkelde landen 
worden opgeheven. 

• Het Nederlandse leger wordt omgevormd 
tot een vredesmacht. 

• Nederland zet zich in voor een strikte nale-
ving en aanscherping van de EU-gedrags-
code voor wapenhandel. 
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GroenLinks staat voor een solide begrotings-
beleid dat voldoende ruimte biedt voor in-
vesteringen in publieke voorzieningen. Nu 
en in de toekomst. Veel Nederlanders zitten 
niet te wachten op verdere verlaging van 
de belastingen maar willen dat meer geld 
wordt besteed aan zorg, onderwijs, natuur en 
milieu en internationale solidariteit. Groen-
Links kiest daarom voor een belastingpo-
litiek waar niet langer miljarden worden 
besteed aan lagere belasting voor iedereen. 
We doen dat gericht, voor die mensen die 
het echt nodig hebben. De sterkste schou-
ders dragen de zwaarste lasten, is ons uit-
gangspunt. Verder willen wij de belastingen 
op milieuvervuiling verhogen, en op arbeid 
verlagen. 

Zo onstaat ruimte voor investeringen in 
zorg, onderwijs en natuur en milieu. We 
zorgen verder dat de aflossing van de staats-
schuld in hetzelfde tempo doorgaat. 

Ons begrotingsbeleid gaat uit van de gemid-
delde economische groei zoals berekend 
door het Centraal Plan Bureau (de reken-
meesters van het kabinet). De aflossing 
van de staatsschuld, onder Paars begonnen, 
gaat bij ons door. Als de economische groei 
in een jaar hoger uitvalt dan gemiddeld 
(meer dan 2,5%), gebruikt GroenLinks de 
extra inkomsten voor extra aflossing van de 
staatsschuld. Als de groei lager is, wordt 
er in dat jaar minder schuld afgelost. Resul-
taat hiervan is een structurele aflossing van 
de staatsschuld in de komende 4  jaar van 
ongeveer i procent BBP. 
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