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Inleiding
Solidara is een sociaal progressieve partij. We staan voor een samenleving van eenheid in
vrijheid en solidariteit. Niet de vrijheid van enkelen, maar die van iedereen in onze samenleving dient gewaarborgd te worden, zonder onderscheid naar geloof, sociale economische
positie, afkomst, sekse of geaardheid. De mens dient weer het uitgangspunt te zijn. En de
menselijke maat moet weer terug in de politiek. Niet alleen op papier, maar vooral door dit
na te komen!
Het is aan u, als kiezer, om te bepalen of een politieke partij groot of klein is. Aan u om te
bepalen met welk programma welke partij het land mag regeren. We bieden alle inwoners
van Nederland met Solidara een kans om zich te verenigen. Laat dus vooral uw hart spreken.
Wees solidair en help mij om gezamenlijk in Nederland en Europa te werken aan een eigentijdse, democratische, sociaal progressieve partij.
Met genoegen presenteren we hierbij het eerste verkiezingsprogramma van Solidara. Het
betreft het programma voor de Europese verkiezingen van 2009. In dit programma stellen
we op basis van 31 actiepunten voor, waar we de komende jaren aan willen gaan werken.

Mijn oproep: ben je voor eenheid en een socialer en solidair Europa?
Wordt dan nu lid en/of stem Solidara.

Met solidaire groeten, Düzgün Yildirim

oprichter Solidara, lid Eerste Kamer en statenlid in de provincie Overijssel

1. Een menselijk Europa
De huidige Europese samenwerking is vooral ontstaan uit oogpunt van economische handel
en is gebaseerd op het vrije markt mechanisme. Dat is echter geen garantie voor het welzijn
van mensen en de bestrijding van armoede. De mens en de onderlinge solidariteit dienen
meer aandacht te krijgen binnen Europa. Dat juist is onze uitdaging.
We staan wereldwijd voor grote opgaven. Het klimaat staat ernstig onder druk, de natuur holt
hard achteruit. De biodiversiteit neemt af en de visstand verminderd. De intensieve veehouderijen, in de vorm van bio-industrie, nemen toe. De kleinschalige boeren verdwijnen in een snel
tempo. De landbouwgronden worden steeds meer voor andere doelen beschikbaar gesteld.
Om deze neerwaartse tendens tegen te gaan is een heldere visie en een sterk bestuur nodig.
De toenemende globalisering heeft kapitalistische instituten mogelijk gemaakt die niet
controleerbaar zijn door nationale regeringen. Het ging vaak ten koste van arme landen en
de veiligheid van burgers. De financiële crisis treft vooral de gewone burgers die hun banen
verliezen, hun hypotheek niet meer kunnen betalen, hun spaargeld en pensioenpremies
kwijtraken.
Solidara staat voor een sterke overheid en een Europa dat de toenemende mentaliteit van
meer markt en minder overheid' een halt toeroept. Dat de voorzieningen waar de burgers
recht op hebben, zoals energie, water, zorg, huisvesting en onderwijs, kan garanderen en in
handen van de overheid houdt. De financiële crisis is mede te danken aan de tekortkomende
overheden, door het ontbreken van goed toezicht en controle. Dit dient in ere te worden hersteld. De banken en instituten die failliet gaan worden nu via een geldinfuus van de overheid
in leven gehouden. Daar mag de burger, via de belastingen, niet voor opdraaien!
Solidara gaat voor een Europa dat opkomt voor de welvaart en veiligheid van haar burgers.
Een Europa dat sterk opkomt voor vrede, democratie, mensenrechten en rechtstaten. Dat
vreedzaam samenleven van mensen, culturen en verschillende religies mogelijk maakt. Dat
opkomt voor de solidariteit van mensen onderling en armoede sterk bestrijdt. We dagen allen
dan ook uit om u met ons in te zetten voor deze uitgangspunten en onze politieke strijd.

2. Versterk de Europese solidariteit
Nederland is geen eiland op de wereldkaart. Integendeel, wij zijn sterk verbonden met de
ons omliggende landen en Europa. Zonder die banden kunnen wij niet bestaan. Dat geldt
ook voor onze economie. We worden door de toenemende digitalisering en virtuele economie
gedwongen tot mondiale investeringen en vergaande samenwerking.
Bij het samenwerken en bij de vergaande economische investeringen moet niet het uitgangspunt van 'rijk zijn en rijker worden' maar een visie van 'zien en empathie hebben voor de
arme kant van de samenleving' het belangrijkste uitgangspunt blijven.
We kiezen op deze wijze voor een versterking van de samenwerking binnen Europa. Hoe
vreedzamer, veiliger, schoner en socialer Europa is, hoe beter dat voor onze bevolking is. En
hoe meer wij als Nederlanders kunnen bijdragen aan een duurzaam milieu, vrede, veiligheid

en welzijn binnen andere Europese landen, met des te meer vertrouwen kunnen wij de toekomst tegemoet zien. We zullen dan ook opkomen voor een eerlijke verdeling van welvaart,
middelen en kansen binnen de Europese samenleving.

, maar
3. Niet één land 'Europa'
Europese landen met eigen soevereiniteit
Zo lang er in Europa partijen zijn die in afzonderlijke landen regeren en alleen gericht zijn op
meer markt boven mens en arbeid, zien we dat het opkomen voor Europa als één geheel nog
niet mogelijk is.
Binnen het Europese verband zullen we vooralsnog dan ook sterk opkomen voor het behoud
van de afzonderlijke soevereiniteit van de Europese landen. We investeren in een verdere
versterking van de samenwerking op het gebied van veiligheid, een Europese wereldvisie en
kijk op vrede, economische ontwikkeling, gelijke sociale rechten en een gezamenlijke vredesmacht en innovatietechnologie.

4. Een sterk Europa voor eenheid
en vrijheid
Het is een grote opgave voor de afzonderlijke lidstaten om de mensenrechten, democratie en
de rechtstaat voortdurend te bewaken en te onderhouden. Onze inzet voor een sterk Europa
is niet gericht op een superstaat tegenover de rest van de wereld. Wat Solidara betreft investeren we in een Europa dat met al zijn verschillen opkomt voor de eenheid in de samenleving.
En daarmee een voorbeeld geeft hoe het op te nemen tegen elke vorm van discriminatie en
racisme. Dat zich sterk maakt voor de vrijheid van meningsuiting en de vrije keuze van geloof,
zonder dat daarbij de vrijheid van een ander wordt ingeperkt.
Wat ons betreft spelen hierbij de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en
Samenwerking in Europa (OVSE) een belangrijke rol.

5. Burgerparticipatie
Er is veel wantrouwen t.o.v. de Brusselse democratie (of juist het gebrek daaraan). Maar dertig
procent van de Nederlanders stemt voor het Europees Parlement. De grootste oorzaak ligt in
het feit dat zes op de tien burgers vindt dat zij geen invloed hebben op de besluitvorming. Dat
er veel zwevende kiezers zijn, duidt ook op onwetendheid en ontevredenheid. De Brusselse
democratie is een aanfluiting en in Den Haag valt ook het een en ander te verbeteren.
Vierhonderdnegentig miljoen Europeanen (490.000.000) worden mede bestuurd door de
Europese Unie. In het Europese Parlement werkt men met internationale fracties. Die moeten

minstens 20 zetels uit 5 landen hebben. Dat leidt tot een parlement met 8 partijen, waarvan
er 3 samen de absolute meerderheid hebben: de Volkspartij, de sociaal-democraten en de
liberalen hebben samen 6oi van de 785 zetels. Dat is niet minder dan 77%. Verder zijn er 5
kleine partijen. Dat is al weinig voor
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land, laat staan voor een Organisatie als de Europese

Unie.
Het probleem is dat de kiesdrempel zo hoog is. Voor de Tweede Kamer is dat
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Europese kiesdrempel is 5,5 keer zo hoog! Solidara pleit duidelijk voor een lagere kiesdrempel. Dit bereik je door internationale fracties te vormen voorafgaand aan de verkiezingen. Alle
Europeanen stemmen dan voor een Europese partij en niet voor een nationale partij in het
nationale district.
We willen afrekenen met de niet democratisch gekozen Europese Commissie die verantwoordelijk is voor al het beleid. Het Europese Parlement heeft alleen het recht om het beleid van
de Europese Commissie goed of af te keuren. Logischerwijs vinden wij dat het democratisch
gekozen Europese Parlement het recht moet krijgen om ook wetsvoorstellen in te dienen, net
als de Tweede Kamer in Nederland. We streven er naar dat de Europese Commissie democratisch wordt gekozen.
Een van de hardnekkige problemen in de internationale politiek is, dat zowel in Den Haag als
in Brussel de sociaal-economische machtsfactor een klassen' politiek is. Simpel gezegd heeft
de bovenklasse meer politieke macht dan de middenklasse en de arbeidersklasse.
En dat op de volgende manieren:
• Lobbyen lijkt steeds meer het alleenrecht geworden van het grote geld. Professionele lobbyorganisaties willen we beperken.
• Politici in de nationale parlementen en het EP behoren tot de 5% rijkste inwoners van de
EU. Dit hoge loon maakt ze bewust of onbewust loyaal aan de bovenklasse. Wij vinden dat
politici moeten werken voor een gemiddeld werknemersloon.
• Donaties en sponsoring. De rijke bovenklasse geeft de rechterkant van de politiek een financiële voorsprong op de rest. In Nederland worden de VVD en het CDA als partijen gesponsord door het bedrijfsleven. Dit moet voorkomen worden. Er komt een verbod op donaties
en sponsoring van het bedrijfsleven aan de politieke partijen. Partijen krijgen wat ons betreft
alleen financiële steun van de staat, afgemeten aan het aantal zetels en het aantal leden dat
ze hebben. De grootte van de achterban bepaalt dan de grootte van de financiële armslag.
• Het hebben van nevenfuncties kan leiden tot belangenverstrengeling in de politiek. Verder
leidt het af van de belangrijke taak die politici hebben. Wij pleiten ervoor dat bestuurders zoals ministers, wethouders en burgemeesters, stoppen met hun commerciële nevenfuncties.
• We pleiten voor een objectievere rol van de media tijdens de verkiezingen. Tot op heden is
de aandacht vooral gericht op de persoonlijkheid van de lijsttrekker met onevenredig veel
aandacht voor de grotere partijen en minder voor de inhoud van de verschillende verkiezingsprogramma's. De kiezer wordt vaak beïnvloed waardoor zij soms niet meer weten
wat de standpunten van de verschillende partijen zijn. Hierdoor wordt vaak niet rationeel
maar eenzijdig en emotioneel stemgedrag gestimuleerd. De Nederlandse Staat dient bij de
parlementaire journalistiek te pleiten om vooral aandacht te besteden aan het inhoudelijke
programma van de verschillende partijen.

6. Stop rechts radicalisme
In de meeste Europese landen zijn vele rechts-radicale bewegingen in de politiek. Meestal in
de marge, maar soms ook in de regering. Wat ze met elkaar gemeen hebben is een wantrouwen t.o.v. het politieke establishment en natuurlijk t.o.v. minderheidsgroeperingen.
Wat opvalt, is dat ze stemmen werven onder ontevredenen, dus vaak de lagere inkomensschijven. Hun partijprogramma is, sociaal-economisch gezien, rechtser dan de Nederlandse
VVD. Hun beleid zou sociaal-economisch desastreus zijn voor het grootste deel van hun
eigen achterban. Dit kunnen we verklaren door naar de geldstromen te kijken. Ze worden
meestal gefinancierd door het 'old schoolboys network' uit het bedrijfsleven. Dat verklaart
het economisch rechtse partijprogramma. Wie betaalt, bepaalt.
Zo kan de ontevredenheid van het volk worden omgebogen van sociaal progressief naar
fascistisch. In Oost-Europa zijn nauwelijks gekleurde immigranten, dus fungeren zigeuners,
homoseksuelen en joden na vele jaren nog steeds als zondebok. Dit kan o.a. tegengegaan
worden door de geldstromen naar rechts-radicale politieke en religieuze autoriteiten bloot te
leggen, evenals die naar de 'onafhankelijke' massamedia. In Nederland, maar ook zeker op
Europese schaal, dient sponsering van politieke partijen door het bedrijfsleven verboden te
worden.

7.Een gei~mancipeerd Europa
Emancipatievraagstukken zijn altijd een belangrijk thema geweest voor de sociaal progressieve beweging. Solidara is tegen elke vorm van discriminatie. Dit is overigens al duidelijk in
Europese wetgeving vastgelegd. Maar de dagelijkse praktijk staat vaak ver van het juridische
en politieke ideaal.
Volgens de Raad van Europa is Nederland bijvoorbeeld het meest islamofobe land van de EU.
In de nieuwe Oost-Europese lidstaten en met name Polen is homofobie juist toonaangevend.
Wetenschappers tonen ook in Nederland keer op keer leeftijdsdiscriminatie en seksediscriminatie aan. Op de PVV na wil niemand in de Nederlandse politiek artikel
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afschaffen, maar de feiten tonen aan dat van correcte naleving ook geen sprake is. Wat hebben
de burgers eraan dat deze wetten in de praktijk nauwelijks worden nageleefd? Dat moet anders!
Wat betreft seksediscriminatie is in de afgelopen decennia mogelijk "veel veranderd, maar
niet echt opgelost". In de negentiende eeuw mochten vrouwen niet stemmen en niet studeren, wat bepaalde posities in de samenleving, zoals de politiek, onbereikbaar maakte. Na de
éérste feministische golf kwamen er veel rechten bij en de tweede feministische golf hielp
vrouwen zich los te maken van traditionele rollenpatronen. Het huidige probleem is vooral
sociaal-economisch. Typische vrouwenbanen worden slechter betaald, vrouwen worden
gemiddeld harder door armoede getroffen en onbetaald (vrijwilligers)werk wordt vooral door
vrouwen gedaan. Parttime gaan werken om kinderen op te voeden is financieel zwaar zonder
een mannelijke kostwinner. Kinderbijslag dekt bij lange na niet de reële kosten en er is geen
gratis kinderopvang. Wat ons betreft zou de seksegelijkheid dus behalve juridisch en normatief ook financieel moeten zijn.

Wat betreft homo-emancipatie is het duidelijk dat Nederland zeker in het verleden een voorbeeldland is
geweest voor het buitenland. Maar ook in ons land bestaat nog intolerantie tegenover homoseksuelen.
Bijvoorbeeld in de sport en onder adolescenten heerst een sterk negatief waardeoordeel over homoseksualiteit. Vooral angst en onwetendheid lijken dit te verklaren. Voorlichting kan hier een oplossing bieden,
waarbij al op middelbare scholen moet worden begonnen.
In veel Europese landen zijn gelijke rechten voor homo's niet vanzelfsprekend. Mede om deze reden
ontbreken de belangenorganisaties. Die moeten dus worden opgericht. In een land als Polen, waar de bevolking behoorlijk homofoob is, is voorlichting niet voldoende om tolerantie te bevorderen. Haatzaaiende
retoriek vanuit de politiek en de kerken moet worden tegengegaan.

8. Een effectief Europees migratiebeleid
Een sneller en effectief asielbeleid is noodzakelijk om te voorkomen dat valse hoop in stand
wordt gehouden en afhankelijk hieraan mensenhandel indirect wordt gestimuleerd. De illegaliteit moet actief worden bestreden.
Vooral door de levensomstandigheden in de landen van herkomst te helpen verbeteren, kan de stroom
asielzoekers worden verminderd. Asielzoekers krijgen gelijk na hun aanvraag tot asiel de mogelijkheid tot
het verrichten van (vrijwilligers)werk en worden direct geschoold in het leren van de taal. We zijn voorstander van de sluiting van de vluchtelingengevangenissen.

9. Uitbreiding van de Europese Unie
onder strenge voorwaarden
We staan niet toe dat de landen die nog niet hebben kunnen afrekenen met extreem nationalisme en corruptie toetreden tot de Europese Unie.
De landen die tot de Europese Unie kunnen toetreden zijn landen, waar sprake is van een democratisch
kiessysteem en een zelfstandig functionerende rechterlijke macht, die onafhankelijk is en democratisch
wordt gecontroleerd. Deze landen zijn vredelievend, erkennen de volledige positie van de minderheidsgroepen binnen hun eigen landsgrenzen en gaan in goede verstandhouding met hun omliggende buren
om. Zij hanteren de rechten van hun burgers welke moeten overeenkomen met Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Ook moet het mogelijk zijn, om de landen die lid zijn van de Europese Unie en niet
meer voldoen aan de voorwaarden die de Unie stelt, hun lidmaatschap te ontnemen.

io. Turkije en de Europese Unie
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie wordt niet meer eindeloos gerekt. Er moet
een definitieve datum komen waarop dit land onder duidelijke voorwaarden kan toetreden. De
Europese Unie heeft een grote fout gemaakt door eerst Cipres toe te laten en vervolgens het
hen rivaliserende land niet.

Ook een eind moet worden gemaakt aan het opportunisme van de Europese Unie tegenover Turkije,
waardoor Turkije wel wordt gebruikt vanwege de strategische ligging in NAVO-verband. De Europese Unie
dient aan te tonen dat zij met het verlenen van het lidmaatschap aan Turkije definitief wenst af te rekenen
met de heersende islamofobie. De Europese Unie heeft voordeel van de toetreding van Turkije door de
nieuwe economische markten, want via Turkije kan het zijn economische grenzen versterken tot de Oostbloklanden en de Arabische Unie.
Hiertegenover staat dat Turkije haast moet maken met de aangekondigde hervormingen door ze ook
daadwerkelijk toe te passen. Het land moet Ieren de rechten van de burgers en verschillende bevolkingsgroepen te respecteren. De soevereiniteit van de grenzen van andere landen mag niet aangetast worden.
De rechterlijke macht moet in staat worden gesteld zelfstandig en onder democratische controle te
functioneren. Er moet een duidelijke scheiding blijven tussen de militaire macht, religie en de politiek en
er moet sterk worden afgerekend met de heersende corruptie en het extreem nationalisme. Dit land dient
deze hervormingen vooral in te voeren voor zijn eigen ontwikkeling en niet per definitie om toe te treden
tot de Europese Unie.

ii.

Een Europese krijgsmacht
samen met de VN

We moeten ons realiseren dat oorlogen altijd een kapitalistisch doel dienen. Het draait altijd
om geld en macht. Sociaal progressieve partijen moeten daarom altijd tegen elke oorlog zijn.
De morele consequenties van oorlogvoeren zijn een tweede reden die op zichzelf al voldoende is om altijd tegen oorlog te zijn. Legers gebruik je dus alleen ter verdediging van de landsgrenzen. Invasies zijn uit den boze.
Maar ook een oprechte en integere vredesmissie kan tot overbodig geweld leiden. De beste oplossing is
je te realiseren dat Derde Wereldlanden altijd afhankelijk zijn van westerse multinationals. De oorlog in
Congo, waar sinds 2000 al zo'n vier miljoen doden zijn gevallen, is afhankelijk van regelmatige munitieen wapentoevoer uit het westen. Westerse vliegtuigen brengen in het westen geproduceerd oorlogstuig
naar de Derde Wereld. De EU-regering heeft de macht over Europese multinationals en moet die macht
gebruiken om de wereld een veiliger plaats te maken. Ook sancties die de politieke elite, maar niet de
bevolking van een dergelijk land raken, kunnen foute regimes simpel onder druk zetten.
Helaas bestaat binnen de Europese Unie teveel de neiging om te komen tot een neoliberale superstaat
tegenover de rest van de wereld.
Wat Solidara betreft moet Europa niet een ambitie nastreven om het sterkste militaire- en economische
blok ter wereld te worden, maar streven naar een duurzaam beleid, in vrede, met rechtszekerheid voor
al haar burgers. We vinden mede hierdoor dat Europese landen met een Europese krijgsmacht dienen
samen te werken met de Verenigde Naties. Ze staan hierbij ten doel om alleen te worden ingezet voor het
tot stand brengen en onderhouden van wereldwijde vrede. Mede hierdoor en door het verdwijnen van de
koude oorlog, wordt het bestaan van de NAVO overbodig. Dat voorkomt ook dat de afzonderlijke lidstaten
in NAVO-verband ondoordacht achter Amerika aanlopen. Zie o.a. de redenen van de invasie in Irak.
Ons uiteindelijke doel is actief bij te dragen aan een verregaande hervormde en gedemocratiseerde
Verenigde Naties, die wereldwijd opkomt voor eenheid, vrede en solidariteit. Niet door oorlog
te voeren, maar door burgers te helpen bij vrede, democratie en de noden die mogelijk zijn

ontstaan. Het 'samen doen' moet daarbij voorop staan. Niet vrede opleggen, maar gezamenlijk werken aan een veilige wereld.

12.

Actief democratisch toezicht
en controle

De Europese wetten bepalen tot meer dan negentig procent de nationale wetten. Het is dan
ook van evident belang dat de Brusselse besluitvorming goed gecontroleerd wordt.
De Brusselse situatie werkt nu als volgt. Er zijn 27 lidstaten en -sinds 2004- 785 Europarlementariërs. In de Europese Commissie heeft elke lidstaat één vertegenwoordiger. De derde
politieke macht in Brussel is de Raad van de EU, die simpelweg bestaat uit de ministers van
de 27 nationale regeringen. De Europese Commissie mag als enige wetsvoorstellen doen,
waar het Europees Parlement dan samen met de Raad toestemming voor geeft (of niet). Het
probleem is dat de Europese Commissie niet democratisch gekozen wordt, in tegenstelling
tot het Europees Parlement. Terwijl de Europese Commissie verreweg het machtigste orgaan
is! Het Europees Parlement mag dus geen wetsvoorstellen indienen en zit er eigenlijk voor
spek en bonen. De machtige Europese Commissie werkt nauw samen met lobbygroepen van
het zakenleven, zoals de Europese Ronde Tafel van Industrialisten.
Solidara is er een sterk voorstander van dat de macht van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Raad worden verminderd, terwijl de zeggenschap van het
door de kiezers verkozen Europees Parlement juist wordt vergroot. Volksvertegenwoordigers
kunnen namelijk bij verkiezingen op hun plaats worden gekozen, terwijl regeringsleiders en
ministers die achter de Europese schermen opereren veel moeilijker te controleren en aan te
sturen zijn. Juist daarom dienen we de democratie in ons eigen land te versterken en tegelijkertijd in te zetten op de democratisering van de Europese Unie. Als we dat niet doen, lopen
we het risico dat de democratische en sociale rechten waarvoor in de verschillende Europese landen hard en lang gestreden is, steeds verder uitgehold worden. De invoering van de
Bolkesteinrichtlijnen heeft deze ongewenste ontwikkeling doen toenemen. Hierdoor wordt
de uitbuiting van de arbeid in stand gehouden. De Europese Centrale Bank legt dan ook wat
ons betreft voortaan verantwoording af aan het Europese Parlement en aan de afzonderlijke
lidstaten. Dat is van groot belang nu de kans bestaat dat het Europese Verdrag wordt aangenomen, waarbij verreweg de meeste wetten niet meer vanuit Den Haag worden bepaald,
maar vanuit Brussel.
'One person, one vote'
Het is een publiek geheim dat veel dictatoriale regimes in de Derde Wereld in feite door de
geheime inlichtingsdiensten zijn opgezet en door westerse regeringen en bedrijven worden
gesteund. Veel foute regimes kunnen niet overleven zonder de steun van het westen. Het
doel van die steun is dat de belangen van de westerse multinationals en investeerders goed
verdedigd worden. Voor elke euro aan ontwikkelingssamenwerking gaan er 4 a 5 terug aan
bedrijfswinsten en aandeel-houderswinsten naar het westen. In de Tweede en Derde Wereld
worden grote delen van het bedrijfsleven bezeten door westerse investeerders. Als sociaal
progressieve partij, zien we en onderkennen we dat de Derde Wereld economisch uitgebuit
wordt door het westerse grootkapitaal. Ontwikkelingssamenwerking helpt daar niet tegen. Er

moet een einde komen aan asociaal protectionisme en politieke bemoeienissen van de rijkste
landen in de armste landen. In het IMF en de Wereld Bank gaan we van 'one dollar, one vote',
naar het 'one person, one vote'.

13. Europees breed een sociaal vangnet,
stop uitbuiting van arbeid en verkoop
van de nutsvoorzieningen
Alle Europese landen worden verplicht gesteld de wetgeving zodanig in te richten dat iedereen een dak boven zijn hoofd en eten heeft. Wat dat betreft is een Europa-breed sociaal
vangnet noodzakelijk. Dat maakt noodzakelijk dat de basis-voorzieningen voor het levensonderhoud, het recht op onderwijs, wonen, zorg en nutsvoorzieningen, voor de burgers door
de afzonderlijke staten in stand moeten worden gehouden. Aan alle nieuwe lidstaten wordt
deze regelgeving vooraf opgelegd.
We vragen ons af wat een beschaving op Europese schaal waard is als aan de ene kant honderdduizenden miljonairs zijn en aan de andere kant van de samenleving mensen nauwelijks
rond kunnen komen en afhankelijk zijn van de goodwill van individuen en voedselbanken?
Er moet per direct een stop komen op de uitvoering van de Bolkestein-richtlijnen. Met deze
regeling wordt het op dit moment mogelijk gemaakt dat bijvoorbeeld een Poolse werknemer
op basis van Poolse wet- en regelgeving in Nederland aan het werk wordt gezet. Hierdoor
kunnen Poolse bedrijven veel goedkoper arbeid aanbieden. Zij betalen geen vakantiegeld,
geen ziektekostenverzekering, geen pensioen en geen arbeidsongeschiktheids-verzekering.
Het resultaat is oneerlijke concurrentie voor het bedrijfsleven in Nederland en uitermate
slechte arbeidsvoorwaarden voor de Poolse werknemers.
De basisvoorzieningen, waar de bewoners in hun bestaan sterk van afhankelijk zijn, dienen te
allen tijde in handen van de overheid te blijven of te worden beheerd door de bewoners zelf.
Dat is de beste garantie voor de betaalbaarheid en beschikbaar-heid van deze voorzieningen.
We staan dan ook de verdere uitholling van deze voorzieningen onder het motto van 'meer
markt en minder overheid' niet toe.

14. Natuur, milieu, energie en
duurzaamheid
De komende decennia worden steeds meer bepalend of we in staat zijn om al onze goede
voornemens ook daadwerkelijk om te zetten in het behoud van de natuur en de aarde. Dat
betekent het produceren van duurzame energie en een halt toeroepen aan de toenemende
bio-industrie en klimaatproblemen en tekorten door toenemende voedselproblemen.
Het is de vraag hoe we het milieu, de economie en de maatschappelijke solidariteit zodanig
kunnen bijsturen dat we dit kunnen beheren en in stand houden voor de toekomstige genera-

ties? Hierbij staat centraal: het nemen van verregaande maatregelen die de klimaatverslechtering kunnen tegengaan. Het overgaan tot zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie. Het
bevorderen van duurzame landbouw, biodiversiteit en diervriendelijke productie.
De huidige Europese energievoorziening voorziet in minder dan io% aan duurzame energie.
Dat dient sterk te worden veranderd. Er moet Europees-breed een investering en subsidiering
komen voor het aanschaffen van zonnecollectoren, windmolenparken en andere vormen van
duurzame energiewinning. Europa dient zelf het goede voorbeeld te geven door het Kyotoverdrag na te leven, waar verregaande afspraken zijn gemaakt over duurzaamheid. Op dit
moment wordt twee miljard van het budget gereserveerd voor energie. Solidara pleit ervoor
om dit budget te verhogen naar vijf miljard om experimenten en innovatietechnologie op het
gebied van duurzaamheid en energie mogelijk te maken.
De consument dient actief te worden geinformeerd over de totstandkoming van producten.
Zodat zij een bewuste keuze kunnen maken bij het aanschaffen ervan. De invoering van nietduurzaam geproduceerd hout uit landen buiten Europa dient te worden verboden. Het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen moet bevordert worden. En burgers wordt educatief
geschoold en financieel gestimuleerd om in al hun activiteiten zo milieuvriendelijk mogelijk te
zijn.

15. Dierenwelzijn
Ook dieren hebben rechten, ze dienen op een waardige wijze te worden behandeld. Elke vorm
van dierenmishandeling dient te worden aangepakt op een constructieve manier. Dieren zijn
een wezenlijk deel van ons leven en daar dienen de mensen ook naar te handelen.
Het heen en weer slepen van dieren tussen landen onder erbarmelijke omstandigheden dient
onmiddellijk te worden verboden. Diertransporten dienen diervriendelijk te zijn, waarbij de
dieren voldoende eten en drinken krijgen.
Bio-industrie, waarbij dieren op elkaar gepakt worden gefokt en op wrede wijze worden
gehouden, dient onder streng toezicht te worden gesteld en zo mogelijk te verdwijnen.
Alleen al in Nederland worden jaarlijks 450 miljoen dieren vetgemest onder erbarmelijke
omstandigheden! Wij zijn voorstander van biologisch geproduceerde voedingsproducten. We
zullen de biologische industrie waar mogelijk ondersteunen en bevorderen.
Dierenmishandeling dient zwaar te worden bestraft. Personen die zich schuldig hebben
gemaakt aan dierenmishandeling moet het houden van dieren worden verboden.

16. Een duurzame economie
Het Europese economische beleid dient zich sterk te richten op kenniseconomie en duurzame
producten. Investeren in onafhankelijke wetenschap en technologie dient hierbij centraal te
staan. Hierbij wordt vooral ook aandacht besteed aan de midden- en klein bedrijven.

Wat dat betreft is het bevorderen van deregulering van wetgeving noodzakelijk, in het bijzonder voor de ondernemers. Kleine ondernemers kunnen moeilijk overleven met alle wetgeving
en het verschaffen van vergunningen. De regelgeving wordt wat ons betreft stelselmatig doorgelicht op haalbaarheid, nut en noodzaak om de toenemende regeldruk en bureaucratisering
tegen te gaan.
We moeten er voor zorgen dat een prettig economisch klimaat ontstaat. ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) en kleine zelfstandigen krijgen steun voor hun pensioenvoorziening
en worden drie jaar vrijgesteld van het betalen van belastingen bij de start van hun onderneming.

17. Een socialer belastingstelsel
Solidara is voor het vereenvoudigen van de afdracht van belastingen en een uniformering van
het belastingsysteem en het heffen van tarieven binnen de EU.
Het bevorderen van rechtvaardigheid en eerlijkheid moet voorop staan. Het uitgangspunt
moet zijn 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'. We stellen een andere belastingstelsel voor waarbij de heffing op levensnoodzakelijke producten wordt afgeschaft.

18. Pensioenen
Wij zouden graag willen dat pensioenfondsen de opgebouwde pensioenen ten alien tijde
uitkeren aan een begunstigde als de pensioensgerechtigcle overlijdt.
Nu is het zo dat, wanneer iemand die als alleenstaande is geregistreerd en overlijdt, zijn opgebouwde pensioenpremie terugvloeit naar het pensioenfonds. Wij vinden dat de premie in
zo'n geval naar een begunstigde moet gaan en, als die niet concreet is aangewezen, naar een
erfgenaam in eerste of tweede lijn.

19. Financieel solide beleid
Wij zijn er voorstander van dat de EU een gedegen financieel beleid hanteert. Wij zullen
iedere vorm van 'geld over de balk smijten' tegen gaan.
Dus geen onnodige investeringen. Als er gebouwen, bruggen en andere middelen moeten
worden gebouwd, zullen wij voor een gedegen en duurzame oplossing zijn.

20. Tot slot
Met dit programma hebben we ons beperkt tot een aantal thema's welke we zeker anders
willen organiseren binnen Europees verband. Hierdoor komen niet alle mogelijk onderwerpen
aan de orde. Voor de overige onderwerpen verwijzen wij u graag naar ons beginselprogramma op www.solidara.nl/solidara/beginselprogramma.

21. Al onze actiepunten op een rij
Hierbij geven we op basis van de verschillende thema's aan welke actiepunten de kiezer van
Solidara kan verwachten binnen de Europese Unie ter bescherming van de sociale rechten
van de bewoners van Europa, de publieke sector en het milieu, om uiteindelijk de solidariteit
binnen het Europese verband te bewerkstellingen.
• Niet Europa als één land, maar een Europa waar gezamenlijk sociale rechten, veiligheid, Vrijheid en vrede worden gewaarborgd.
• Het bewaken van de mensenrechten, het onderhouden van de democratie, de rechtstaat
en solidariteit.
• Het Europese Parlement wordt in staat gesteld om eigen voorstellen in te dienen en dient
niet alleen het recht te hebben om de voorstellen van de Europese Commissie goed- of af te
keuren.
• Er komt een verbod op donatie, sponsoring en lobbyen van politieke partijen door het
bedrijfsleven.
• Om politieke belangenverstrengeling te voorkomen, komt er een einde aan de nevenfuncties
van de ministers, leden van het Europese Parlement en leden van de Tweede kamer.
• Er komt strengere regelgeving om de homohaat, seksediscriminatie, het bewust aanzetten
tot haat jegens kleur, afkomst, leeftijd en geloof te bestrijden.
• We pleiten voor één Europese krijgsmacht die samen met de Verenigde Naties opkomt voor
de vrede.
• Het Europese beleid is erop gericht om ook de economie van de Derde Wereldlanden te
stimuleren. Er komt een einde aan uitholling van de rijkdommen van deze landen ten gunste
van het rijke westen.
• De asielzoekers krijgen, gelijk na hun aanvraag tot asiel, de mogelijkheid tot het verrichten
van (vrijwilligers)werk en worden geschoold in leren van de taal.
• Onmiddellijke sluiting van alle vluchtelingengevangenissen. Armoede- en oorlogsproblemen
willen we oplossen in ontwikkelingslanden van waaruit mensen vluchten.
• We staan niet toe dat de landen die nog niet hebben kunnen afrekenen met extreem nationalisme, heersende corruptie en het niet naleven van universele mensenrechten, toetreden
tot de Europese Unie.
• We zijn positief over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Hiermee kan de Europese Unie ook aantonen dat zij met het verlenen van het lidmaatschap definitief wenst af te
rekenen met de heersende islamofobie.
• Alle Europese landen worden verplicht gesteld de wetgeving zodanig in te richten dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft en voldoende eten. Wat dat betreft is een Europa-breed
sociaal vangnet noodzakelijk.
• Een einde aan de privatisering. De basisvoorzieningen voor het levensonderhoud, het recht

op onderwijs, wonen, zorg en nutsvoorzieningen voor de burgers door de afzonderlijke
staten, moeten in de handen van de overheid blijven. Aan alle nieuwe lidstaten wordt deze
regelgeving opgelegd.
• We zijn voorstander van het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten.
• Er moet per direct een stop komen in de verdere doorvoering van de Bolkestein-richtlijnen.
• Europa dient haar voornemens uit te voeren als het gaat om het behoud van de natuur en
de aarde. Dat betekent het produceren van duurzame energie en een halt toeroepen aan
de toenemende bio-industrie en klimaatproblemen en tekorten door toenemende voedselproblemen.
• Diertransporten dienen diervriendelijk te zijn, waarbij de dieren voldoende eten en drinken
krijgen.
• Bio-industrie, waarbij dieren op elkaar gepakt worden gefokt en op wrede wijze worden
gehouden, dient onder streng toezicht te worden gesteld en zo mogelijk te verdwijnen.
• Biologisch geproduceerde voedingsproducten moeten waar mogelijk ondersteund en
bevorderd worden.
• Dierenmishandeling dient zwaar te worden bestraft. Personen die zich schuldig hebben
gemaakt aan dierenmishandeling moet het houden van dieren worden verboden.
• Er komen Europees-breed investeringen voor het aanschaffen van zonnecollectoren, windmolenparken en andere vormen van duurzame energiewinning. Europa dient zelf een goed
voorbeeld te geven door naleven van het Kyoto-verdrag, waar verregaande afspraken zijn
gemaakt over duurzaamheid.
• Het budget voor energie moet worden verhoogd naar 5 miljard om experimenten en
innovatietechnologie op het gebied van duurzaamheid en energie mogelijk te maken.
• De invoering van niet-duurzaam geproduceerd hout uit landen buiten Europa dient te
worden verboden.
• Het bevorderen van milieuvriendelijke verpakkingen. De burgers wordt educatief geschoold
en financieel gestimuleerd om in al hun activiteiten zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn.
• Het Europese economische beleid dient zich sterk te richten op de kenniseconomie en
duurzame producten. Investeren in onafhankelijke wetenschap en technologie dient hierbij
centraal te staan.
• De regelgeving wordt stelselmatig doorgelicht op haalbaarheid, nut en noodzaak om de
toenemende regeldruk en bureaucratisering tegen te gaan.
• Kleine zelfstandige ondernemers krijgen steun voor hun pensioen-voorzieningen en zij
worden drie jaar vrijgesteld van het betalen van belasting bij de start van hun onderneming.
• Een gedegen vorm van het afdragen van belastingen, een uniformering van het belastingsysteem en het heffen van tarieven binnen de EU. Het bevorderen van rechtvaardigheid en
eerlijkheid. Het uitgangspunt moet zijn 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'.
• Pensioenfondsen keren de opgebouwde pensioenen te allen tijde uit aan een begunstigde
als de pensioensgerechtigde overlijdt.
• Wij zijn er voorstander van dat de EU een gedegen financieel beleid hanteert. Wij zullen
iedere vorm van 'geld over de balk smijten' tegen gaan.
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Nieuwsbrief ontvangen
Solidara geeft elke maand een digitale nieuwsbrief uit, waarin u kunt lezen wat onze volksvertegenwoordigers en de werkgroepen doen. Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen, stuur
dan een email met uw naam naar info@solidara.nl met als onderwerp nieuwsbrief aan'.
Opzeggen kan op elk moment door een email te sturen naar hetzelfde mailadres met als
onderwerp 'nieuwsbrief uit'.

