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De politiek kan niet alles doen. We hebben
niet oneindig veel geld. Daarom moeten
we kiezen. Elke partij vindt andere dingen
belangrijk. Elke partij geeft het geld aan
andere dingen uit. Hier vertellen wij wat
GroenLinks het belangrijkst vindt. Dat zijn
eigenlijk drie dingen.
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Nederland is een rijk land. Wij
willen die rijkdom eerlijk delen.
Verdien je nu weinig? Dan houd
je bij ons meer geld over. Verdien je veel?
Dan betaal je mee aan een prettiger land
en een eerlijkere wereld. Sommige mensen
hebben hulp nodig. Dat moeten ze krijgen.
In Nederland en in de rest van de wereld.
Daarom zorgen wij dat er heel veel nieuwe
banen komen. Het onderwijs wordt een stuk
beter. En wij zorgen er voor dat 10 miljoen
kinderen in Ontwikkelingslanden eindelijk
naar school kunnen.
Wij vinden het milieu erg belangrijk. Wij willen dat er schone lucht
• is. Je moet kunnen genieten van de
natuur. Als jullie oud zijn, moet de wereld
nog steeds mooi zijn. De Noordpool mag
niet smelten, de regenwouden mogen niet
verdwijnen. Wij willen niet dat het klimaat
verandert. Daarom zorgt GroenLinks voor
minder vervuiling. Voor beter openbaar vervoer. Voor lekker eten. En dieren verdienen
een beter leven: zij hebben ook rechten.

2

-

ft

1Wij vinden het heel belangrijk
dat iedereen zichzelf kan zijn. In
• Nederland wonen veel verschillende mensen. Al die mensen moeten met
elkaar samen leven. Daarom is het belangrijk dat we respect hebben voor elkaar. Of je
nu hier bent geboren of ergens anders. Of je
nou verliefd wordt op jongens, op meisjes of
op allebei. Wij zijn tegen discriminatie. We
moeten leren samenleven met mensen die
anders zijn.
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Politieke partijen maken soms moeilijke
keuzes. Daarom moetje goed uitleggen wat
je precies bedoelt. En hoe je plannen precies
in elkaar zitten. En waar je het geld vandaan
haalt om je plannen te betalen. Daarom
zijn die plannen vaak moeilijk om te lezen.
GroenLinks wil dat iedereen een mening
over de politiek kan hebben. Daarom leggen
we graag in eenvoudige taal uit wat we willen. Dat doen we met deze versie van ons
programma. Soms zeggen we het voor jou
misschien te simpel. Maar liever te simpel voor jou, dan te moeilijk voor iemand
anders.
GroenLinks wil de dingen heel anders doen
dan de andere partijen. En vooral anders
dan de regering die nu aan de macht is. Als
we veel stemmen krijgen, kunnen wij onze
plannen uitvoeren. ik hoop dat je met dit
programma goed begrijpt wat wij willen.

Ben je het met ons eens? Dat moetje lekker
zelf beslissen. Misschien heb je ook zin om
eerst de plannen van andere partijen nog te
lezen. ik vind onze plannen het beste, maar
dat dacht je natuurlijk al. ik zou het erg leuk
vinden als je het met me eens bent.
Veel leesplezier,
Femke Halsema
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Samenwerken in Europa is goed, maar het
moet wel anders

..
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Eerlijk delen in de wereld
Sommige landen zijn erg, rijk, andere
landen zijn erg arm. GroenLinks wil dat
we dat eerlijker gaan delen in de wereld.
Dat betekent dat we arme landen moeten
helpen. Alle landen in de wereld hebben
daar samen een afspraak over gemaakt. Dat
heet 'de millenniumdoelen'. Daarin staat
bijvoorbeeld dat iedereen in 2015 schoon
water moet kunnen drinken. En dat ieder
kind naar school kan. Er staat ook dat de
helft van de arme mensen in 2015 niet meer
arm mag zijn. Er moeten minder mensen
ziek zijn. En er mogen niet meer zoveel
moeders dood gaan tijdens de bevalling.
GroenLinks vindt het erg belangrijk dat
we die afspraken nakomen. Daar moeten
alle rijke landen harder aan gaan werken.
Wij willen daar onze stinkende best voor
gaan doen. Daarom geeft GroenLinks ruim
één miljard euro extra voor de hulp aan de
armste landen. Daarmee kunnen 10 miljoen
kinderen eindelijk naar school.
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Sinds de Tveede wereldoorlog werken
steeds meer Europese landen samen. Europa pakt dingen anders aan dan bijvoorbeeld
Amerika. Europa praat liever de problemen uit in plaats van bommen te gooien.
Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat
we in Europa blijven samenwerken. Want

[U
samen sta je sterker. Als we dat niet
doen, is Amerika de baas van de
wereld. Dat lijkt ons niet goed.
Sommige problemen kunnen we ook beter
samen oplossen dan alleen. Een rivier
stroomt bijvoorbeeld door verschillende
landen. Als je in het ene land vergif in de
rivier gooit, dan stroomt dat vanzelf naar
een ander land. Je kunt dus beter samen
afspreken datje daar mee ophoudt.
Maar dat samenwerken in Europa gaat nu
niet altijd goed. Nu hebben vooral grote
bedrijven er voordeel van. GroenLinks wil
dat Europa meer let op andere dingen. Wat
is goed voor de mensen in Europa? Wat
is goed voor het milieu? Wij willen dat de
bevolking veel meer kan bepalen wat er in
Europa gebeurt.
Een veilige wereld

GroenLinks wil dat we in een veilige wereld
wonen. Er zijn de laatste jaren veel oorlogen
gevoerd, bijvoorbeeld in Irak en Afghanistan. Dat gebeurt zogenaamd om de wereld
veiliger te maken. Wij denken dat de wereld
daar vaak juist onveiliger van wordt. Wij
denken dat het op een andere manier beter
kan. Zorg dat minder mensen arm zijn. Help
mensen die in hun land voor democratie
willen zorgen. Laat landen met elkaar praten voordat het echt mis gaat. Straf slechte

leiders die hun bevolking mishandelen. Dat
is misschien niet zo stoer als het sturen van
een leger. Maar het spaart wel een heleboel
mensenlevens.
Mensen die vluchten,

moet je netjes

behandelen

Iedereen wil een gelukkig leven. Op veel
plekken kunnen de mensen daar alleen
maar van dromen. Zij hebben last van
armoede, oorlog en onderdrukking. Het is
logisch dat zulke mensen willen vluchten.
Soms vluchten zij ook naar Nederland. Zij
moeten voldoende tijd krijgen om hun verhaal te vertellen. Vluchtelingen moeten ook
snel en eerlijk antwoord krijgen. Dan weten
ze waar ze aan toe zijn. GroenLinks vindt
dat je in Nederland mag blijven als je in je
eigen land niet kunt leven. En we kunnen
best wat extra mensen gebruiken die hier
komen werken. En als je nog niet weet of je
mag blijven? Dan mag je van ons wel naar
school, naar de dokter of aan het werk.

Iedereen anders, iedereen gelijk

Want uiteindelijk is iedereen anders. Ook de
Witte Nederlanders zijn niet allemaal hetzelfde: zij zijn het over van alles oneens. En
we hebben ook allemaal een andere smaak,
bijvoorbeeld bij muziek of eten.
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GroenLinks vindt het niet erg dat mensen
anders zijn. Maar we
vinden het wel erg als
((7
mensen discrimineren
vanwege die verschil) ç,
len. Hoe je ook bent: wij
vinden dat iedereen naar
-'
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kunnen. Iedereen mag
.-

hetzelfde werk doen en op dezelfde voetbalclub zitten.
Iedereen kan meedoen
De overheid moet kwaad worden als
mensen discrimineren. En de overheid
moet daar wat tegen doen. Want als je
wordt gediscrimineerd, heb je daar veel
last van. De overheid moet er voor zorgen
dat iedereen in Nederland mee kan doen.
Sommige mensen hebben dan wat meer
hulp nodig. Mensen in een rolstoel hebben
bijvoorbeeld last van hobbelige stoepen. Of
van gebouwen zonder lift. De overheid moet
er voor zorgen dat zij zich ook goed kunnen
verplaatsen. Mensen die nog geen Nederlands spreken, moeten dat snel kunnen
leren. Zo kan iedereen voor zichzelf zorgen.
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Het is vervelend als je steeds om hulp moet
vragen. Niet omdat we niet willen helpen.
Maar omdat mensen het fijn vinden om
zelfstandig te zijn.
Elkaar tegen komen
Al die verschillende mensen in Nederland
kennen elkaar nog niet zo goed. Ze wonen
vaak niet in de zelfde buurt. De kinderen
gaan vaak naar een andere school. En de
vaders en moeders doen heel ander werk.
GroenLinks denkt dat het juist beter is als
mensen elkaar wat vaker tegenkomen: in
de buurt, op school en tijdens het werk. Dan
leer je die andere mensen beter kennen.
Dan snap je ze misschien wat beter. En dan
zie je ook datje niet bang hoeft te zijn voor
elkaar.

Ik']
Daarom willen wij dure en goedkope huizen in dezelfde buurt bouwen. Wij willen
dat alle buurten fijn zijn voor alle mensen:
rijk en arm, wit en zwart, jong en oud.
Datzelfde geldt voor scholen: GroenLinks
wil dat al die verschillende kinderen samen
naar school gaan. Daarom mogen scholen
van ons geen leerlingen meer weigeren.
Dat mag nu nog wel. Wij willen dat scholen
beter hun best doen om zoveel mogelijk
verschillende leerlingen op school te hebben. Zo kun je het meeste van elkaar leren.
Wij willen ook dat iedereen een goede baan
kan vinden. Want als je geen baan hebt,
kom je ook niemand tegen.
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School is belangrijk
GroenLinks wil dat scholen er voor elke
leerling 1500 euro bij krijgen. Voor dat geld
kunnen er veel nieuwe leraren bijkomen.
Op elke basisschool komen er twee extra
leraren, op elke middelbare school tien. Zo
krijgen leerlingen veel meer aandacht.
Maar alleen geld is niet genoeg. Er zijn nu
te veel regeltjes voor scholen. Daardoor
moeten scholen aparte mensen in dienst
nemen om die regels te controleren. Daar
hebben de leerlingen niks aan. Dat kost heel
veel geld en dat is zonde. Leraren kennen
de jongeren in hun klas het allerbeste. Wij
vinden dat leraren veel meer ruimte moeten
krijgen om goed les te geven.
Scholen kunnen veel

Leraren moeten zorgen dat jongeren goed
kunnen rekenen en goed zijn in taal. Maar
scholen kunnen veel meer doen. Scholen
moeten ook jongeren met problemen helpen. Dat kan alleen als ze goed samenwerken met bijvoorbeeld dokters, de politie en
sportverenigingen. Wij willen dat basisscholen langer open zijn: van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Je kunt dan
voor en na de les sporten of muziek maken.
Er zijn goede computers om je huiswerk
te doen. En je kunt extra hulp krijgen bij
het leren. Iedereen heeft talent. De scholen moeten er voor zorgen dat jouw talent
wordt ontdekt. Jij moet kunnen worden wat
je wilt!

Klein is fijn

Sommige scholen zijn zo groot als een
heel dorp. Sommige klassen zijn zo groot
dat de leraar niet eens alle namen weet. Wij
vinden het belangrijk dat scholen geen lesfabriek zijn. De klassen mogen niet te groot
zijn. Leraren moeten hun leerlingen veel
beter leren kennen. Dan heeft een leraar
het eerder in de gaten hebben als er iets is.
Bijvoorbeeld als een leerling de lessen niet
goed snapt, of thuis problemen heeft. Een
leraar kan de leerling helpen dat probleem
op te lossen. En een leraar kan je helpen om
te ontdekken welke volgende opleiding bij
je past.

,%k

-Ac

a

104H

Nu stoppen veel leerlingen met school voordat ze een diploma hebben. Zonder diploma
is het veel moeilijker om later een goede
baan te vinden. GroenLinks wil eigenlijk
dat niemand stopt zonder diploma. Daarom
moeten leerlingen veel meer aandacht
krijgen. Met kleinere klassen en een goede
mentor voor iedereen. En het onderwijs
moet leuker worden. Het moet beter passen
bij wat jij goed kunt.
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Fabrieken en auto's zorgen voor vieze lucht.
Daar hebben veel mensen in Nederland
last van. Het is niet gezond om vuile lucht
in te ademen. In sommige straten heeft
iedereen vieze longen; net alsof ze allemaal
roken. Dat moet veranderen. Daarom wil
GroenLinks dat fabrieken en auto's schoner
worden. En er moeten veel meer bussen en
treinen komen. Die maken de lucht minder
vies omdat je met zijn allen tegelijk reist.
De bus en de trein moeten ook niet te duur
zijn. Dan zullen meer mensen hun auto
laten staan GroenLinks wil ook dat mensen
het leuker vinden om te gaan fietsen. Dat
kan met goede fietspaden en genoeg plekken om je fiets te stallen.
Dieren hebben rechten
Het is ook belangrijk dat dieren prettig kunnen leven. Veel dieren zitten nu hun hele
leven in een klein hok. GroenLinks vindt dat
dieren recht hebben op een leuk leven. Dieren moeten ook buiten kunnen spelen. Dat
is meer werk voor boeren. Als alle dieren in
de stal staan, kun je ze snel voeren en melken. Als ze buiten grazen, kost dat meer tijd.
Daarom verdienen boeren bij ons extra geld
als ze goed zorgen voor dieren. Of als ze
zorgen voor mooie weilanden waar iedereen
doorheen mag lopen.
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Een eigen huis

Iedereen moet ergens wonen. Wij willen alWij willen dat niemand langer dan een half
lemaal een mooi huis. En als we een nieuw
jaar moet wachten op een nieuw huis. Daar
huis nodig hebben, willen we niet te lang
om wil GroenLinks dat er 400.000 nieuwe
wachten. Als je veel geld hebt, is dat wel
woningen komen. Een deel daarvan moet
te regelen. Maar heel veel mensen hebben
speciaal voor jongeren worden gebouwd.
geen mooi huis. Ze moeten lang wachten op Dat kan ook bijvoorbeeld in kantoren die
een nieuw huis. En ze hebben niks te kieleeg staan. Soms kunnen jongeren samen
zen. Veel jongeren willen bijvoorbeeld graag
iets huren, bijvoorbeeld in een studentenzelfstandig wonen. Ze zoeken een eigen
huis. Alleen kun je dan geen huursubsidie
kamer, of misschien een flatje of een heel
krijgen. Dat vinden wij belachelijk: bij ons
huis. Helaas is dat vaak veel te duur. Er workrijgt iedereen die huurt een huursubsidie.
den in Nederland veel te weinig goedkope
Dan kunnen jongeren makkelijker de huur
woningen gebouwd. Zeker voor jongeren is
van hun kamer betalen. En dan komen er
het daarom moeilijk om iets te vinden,
hopelijk ook meer kamers.
57
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Slimme uitvindingen

We hebben slimme uitvindingen nodig
om deze problemen op te lossen. Er zijn al
lampen die heel weinig stroom gebruiken:
spaarlampen. Als iedereen die gebruikt, is
dat veel beter. Er zijn ook auto's die minder
benzine gebruiken. Er zijn zelfs al auto's die
helemaal geen benzine gebruiken. En wist
je dat er laptops zijn die nooit in het stopcontact hoeven? We hebben veel van zulke
uitvindingen nodig. Die slimme uitvindingen komen er niet vanzelf. Daar is vaak
jarenlang aan gewerkt. De regering moet
uitvinders belonen. En zorgen dat er meer
uitvinders komen.
Schoon wordt goedkoop

De regering moet er ook voor zorgen dat
mensen meer uitvindingen gaan kopen. Nu
zijn die vaak erg duur. Dat komt doordat
er zo veel werk in zit. En doordat nog niet
zoveel mensen die uitvindingen gebruiken.
Dat was ook zo met computers. In het begin
waren die bijna niet te betalen. Daarom wil
GroenLinks dat de regering geld geeft aan
uitvinders. En uitvindingen moeten goedkoper zijn in de winkel. Dingen die
,
slecht zijn voor het milieu
moeten juist duurder worden. Dan gaan bedrijven
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ar ^ vanzelf hun best doen om
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schonere dingen te maken. En dan vinden
mensen het leuker om ze te kopen. Ze
hebben daar zelf ook voordeel van. Want je
hoeft bijvoorbeeld minder geld uit te geven
aan benzine. In Californië in Amerika heeft
de regering strenge regels gemaakt voor
auto's. De autofabrieken moeten schonere
auto's maken. Anders mogen ze geen auto's
meer verkopen. Daarom doen ze nu beter
hun best om schone auto's te maken.

Niet wachten

GroenLinks wil niet wachten tot het echt
mis gaat met de aarde. Anders zitten straks
de jongeren met alle problemen. De regering
moet nu veel meer haar best doen voor
schone uitvindingen. We kunnen met zonnecellen stroom maken van de zon. En met
windmolens van de wind. Dat kost in het
begin best veel geld. Maar dan wordt Nederland wel het land van de nieuwe uitvindingen. We kunnen die uitvindingen dan ook
weer aan andere landen verkopen.

Baan kwijt, toch geld
Soms worden mensen ontslagen. Dan raken
ze hun werk en hun inkomen kwijt. Dat is
lang niet altijd hun eigen schuld. Daarom
wil GroenLinks deze mensen beter helpen.
Het eerste jaar moeten ze bijna net zo veel
geld krijgen als toen ze nog werkten. Nu
krijgen die mensen nog veel minder geld.
En mensen die kort hebben gewerkt, krijgen
bijna niks. Dat is niet eerlijk. Het is voor
iedereen vervelend om je baan en je geld
te verliezen. Dus moet ook iedereen goed
worden geholpen. Veel mensen kunnen dan
in een jaar een nieuwe baan vinden.
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Je bent nooit te oud om te leren

Voor veel werk heb je ook diploma's nodig.
Niet iedereen heeft het goede diploma. Er
zijn ook steeds weer nieuwe dingen die je
kunt leren. Vroeger waren er nog geen computers. Jullie ouders hebben op school nooit
geleerd om te werken met computers. Dat
hebben ze later moeten bijleren. Daarom
is het belangrijk dat mensen ook later nog
naar school kunnen. Of dat ze een cursus
kunnen volgen. Als je nieuwe dingen leert,
kun je ook makkelijker een nieuwe baan
vinden. Misschien kun je dan ook meer verdienen. GroenLinks wil dat iedereen af en
toe weer naar school kan. De overheid en de
bedrijven moeten daar aan meebetalen. En
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de scholen moeten zorgen dat
ze goede lessen geven.
Een nieuwe bean
Zo kunnen veel mensen weer een baan
vinden. Maar sommige mensen kunnen
dan nog steeds niks vinden. Daar balen ze
van. Want zij willen ook meedoen en hun
eigen geld verdienen. GroenLinks wil die
mensen niet in de steek laten. Wij willen
dat zij een contract sluiten met de gemeente. Zij krijgen werk van de gemeente. Of ze
gaan naar school of ze doen vrijwilligerswerk. Daar krijgen ze dan ook voor betaald.
Ze moeten meer krijgen dan een uitkering.

•1

Want ze doen hun best. En de uitkeringen
zijn nu veel te laag om fatsoenlijk van te leven. Daardoor zijn er ook in Nederland arme
mensen. GroenLinks vindt dat heel slecht in
een rijk land. Wij gaan dat veranderen.

Tijd voor kinderen

Gelukkig krijgen heel veel mensen kinderen. Het is moeilijk om voor je kinderen te
zorgen en ook nog te blijven werken. De kinderopvang is zo duur dat mensen dat niet
kunnen betalen. Daarom wil GroenLinks dat
de kinderopvang gratis wordt. Dan kunnen
vaders en moeders blijven werken. En op
de kinderopvang wordt er goed voor hun
kinderen gezorgd. Voor de kinderen moet
het daar leuk zijn.
Zieke mensen helpen

Veel mensen zijn gezond. Zij hoeven dus
niet vaak naar de dokter of ziekhuis. Sommige mensen zijn gehandicapt of ziek. Zij
moeten vaak naar de dokter en ze moeten
medicijnen kopen. Dat is al vervelend genoeg. Maar dokters, ziekhuizen en medicijnen zijn erg duur. Je kunt er meestal niks
aan doen als je ziek wordt. Daarom vinden
wij het niet eerlijk als zieke mensen dat
allemaal zelf moeten betalen. Die kosten
willen wij met zijn allen betalen. Het is fijn
om gezond te zijn. Dus gezonde mensen
kunnen best wat betalen voor mensen die
minder geluk hebben. En wie veel geld
heeft, kan nog wel wat meer betalen. Dan
hoeven arme en zieke mensen minder zelf
te betalen. Dat is wel zo eerlijk.

Zelfstandig zijn

Sommige mensen hebben
extra zorg nodig. Bijvoorbeeld
mensen die aan drugs verslaafd
zijn. Of zwervers. Of mensen die veel
schulden hebben. Dan moet de samenleving helpen. Zodat die mensen uiteindelijk weer voor zichzelf kunnen zorgen. Want
GroenLinks wil dat iedereen zoveel mogelijk
zelfstandig kan zijn. Dan kun je beslissen
over je eigen leven. En als je hulp nodig
hebt, moet die in de buurt zijn. Een stad of

een dorp kan daar het beste voor zorgen.
Want zij weten veel beter wat de mensen
nodig hebben dan de regering in Den Haag.
Ze moeten daar wel meer geld voor krijgen.
Maar dan moeten ze wel goed voor hun
burgers zorgen.
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Goede straffen
Boeven moeten goede straffen krijgen. Soms
is de gevangenis goed. Maar dan moeten
boeven daar wel leren om normaal te doen.
Soms helpen andere straffen beter. Als
iemand bijvoorbeeld een bejaarde heeft
beroofd? Dan is het misschien beter om
bejaardenhuizen schoon te maken. Als
iemand een homo in elkaar heeft geslagen?
Dan is het misschien beter als je in een
homocafé achter de bar moet staan. Het is
altijd belangrijk dat een boef iets leert van
zijn straf. Anders doet hij het zo weer. Sommige mensen doen slechte dingen omdat
ze zelf problemen hebben. Die problemen
moeten ook worden opgelost. Dan is de
kans het grootst dat ze zich na hun straf
beter gaan gedragen.
Agent op straat
Agenten zijn nu heel veel tijd kwijt achter
hun bureau. Bijvoorbeeld aan het invullen
van papieren en rapporten. Al die tijd kunnen ze niet op straat lopen om daar de boel
in de gaten te houden. Daarom moet dat
papierwerk veel simpeler worden. Dat werkt
beter dan het ophangen van veiligheidscamera's. Die camera's kunnen namelijk
niet ingrijpen. En er zit wel weer een agent
achter een bureau naar de tv te kijken. Die
kan beter de straat op. Dan kan hij ook op de
plekken kijken waar de camera's niet komen.

Softdrugs mag
Het is ook niet goed dat softdrugs nu verboden zijn. De politie is daardoor heel veel tijd
kwijt aan het opsporen van softdrugs. Als
volwassen mensen wél drank mogen kopen,
waarom dan ook geen softdrugs? Het is beter als je dat gewoon kunt kopen. Dan hoef
je ook geen spullen te kopen van criminelen. Dan hoeven mensen niet meer stiekem
te doen. En de politie kan zich bezig houden
met dingen die echt gevaarlijk zijn.
GroenLinks vindt het ook niet goed dat
iedereen boven de 14 zich moet kunnen
identificeren. Je moet zonder paspoort kunnen buitenspelen. De identificatieplicht veroorzaakt veel gedoe en boetes voor burgers.
Vooral jongeren hebben daar last van, zeker
als ze een kleurtje hebben. En het is veel

werk voor de politie. Maar je pakt er echt
geen terroristen mee.
Alle boeven pakkej
GroenLinks wil dat iedereen zich veilig
voelt in Nederland. We willen problemen
voorkomen door mensen te helpen. Maar
we zijn geen softies: alsje slechte dingen
hebt gedaan, moet je ook worden gestraft.
We moeten goed ons best doen om al die
dingen op te sporen. Sommige dingen zie je
niet zo makkelijk. Er zijn best veel vrouwen
en kinderen die worden mishandeld. Soms
zelfs door hun man of vader. Dat is heel erg.
Maar vaak weet niemand dat, omdat het
thuis gebeurt. Daar moet iedereen beter op
letten: de politie, maar ook de leraar en de
schoolarts.
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Mensen mogen meer zelf zeggen

Daarom moet er veel veranderen. Politici
moeten normaal gaan praten. GroenLinks
wil dat in de wet staat dat iedereen recht
heeft op begrijpelijke taal. Mensen moeten
ook meer te zeggen krijgen. Wij willen dat
je ook over belangrijke beslissingen mag
stemmen. Datje kunt zeggen of je voor of
tegen een plan bent. Of datje tussen meerdere plannen mag kiezen. Zoiets heet een
referendum.
GroenLinks wil ook dat jongeren meer te
zeggen krijgen. Veel jongeren hebben best
een mening over wat ze willen met hun
stad, land of met Europa. Maar je mag pas
stemmen als je 18 bent. GroenLinks wil
datje al mag stemmen als je 16 bent. Als
jongeren mogen meebeslissen, dan vinden
ze de politiek ook interessanter. De politiek
moet ook vaker advies vragen aan jongeren. Een jeugdraad kan advies geven over
plannen voor jongeren. GroenLinks wil dat
de overheid advies vraagt aan de mensen
die ergens het meest mee te maken hebben. Bijvoorbeeld gehandicapten over zorg,
reizigers over de trein en buurtbewoners
voor plannen in de buurt. Zij moeten meer
te zeggen krijgen.
Nu mag je alleen stemmen voor een partij.
Maar de partijen beslissen zelf met wie ze
gaan regeren. Misschien zou je op de Partij
van de Arbeid willen stemmen. En wil jij dat
ze gaan regeren met GroenLinks en SP. Maar
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dan kan de PvdA ook regeren
met het CDA. GroenLinks wil
de kiezers daar ook over mogen stemmen. Dan mag je zeggen welke partijen jij in
de nieuwe regering wilt.
Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst is belangrijk. Kunst kan erg leuk zijn.
Het kan je laten nadenken. Door kunst kun
je op een leuke manier dingen leren. Maar
iedereen heeft een andere smaak. Mensen
vinden verschillende soorten kunst leuk.
Daarom wil GroenLinks dat er veel verschillende kunst is. Voor ieder wat wils. Dus Bach
en Hiphop, moderne kunst en oude schilderijen. De overheid moet er voor zorgen
dat al die verschillende kunst kan bestaan.
Bijvoorbeeld door kunstenaars met nieuwe
ideeën te helpen. Of door musea te laten
nadenken over wat jongeren willen.

Het is ook belangrijk dat mensen goede
informatie krijgen. Daarom moet de overheid zorgen voor goede televisiezenders.
Sommige zenders krijgen daarvoor geld van
de overheid. Op die zenders wil GroenLinks
geen reclame meer zien. Deze zenders moeten extra hun best doen. Ze moeten dingen
laten zien die je wilt zien. Ze moeten ook
dingen laten zien die een kleine groep mensen heel leuk vindt. Op tv moetje goede
informatie krijgen. En je moet verschillende
meningen horen. Want dan kun je beter een
eigen mening hebben over bijvoorbeeld de
politiek. De overheid moet er voor zorgen
dat er verschillende kranten, televisiekanalen en websites zijn.
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GroenLinks zorgt er voor dat meer mensen
gaan werken. Daardoor kunnen meer mensen belasting betalen. Daar kan de overheid
dan weer andere dingen mee doen. Wij
willen ook dat rijke mensen een beetje meer
belasting betalen. Zij houden nu veel geld
over. Veel meer dan mensen met weinig
geld. Mensen met veel geld kunnen best een
beetje meer betalen. Want zo krijgen zij zelf
ook een leuker en eerlijker land. Wij vinden
dat je ook meer moet betalen als je het milieu vervuilt. Dan hoeven mensen die weinig
verdienen minder belasting te betalen.
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GroenLinks geeft minder geld uit aan nieuwe wegen. Er komen ook minder nieuwe
wapens voor het leger. En er komen minder
formulieren bij de overheid. Zo houden we
veel geld over. Dat geven wij aan scholen,
ziekenhuizen en de spoorwegen. Die kunnen daardoor beter hun werk doen. Arme
landen krijgen ook meer geld. Zo kunnen
meer kinderen daar naar school.

GROENLINKS

r

Yp
-

(

GroenLinks kan alles betalen

GroenLinks heeft al die dingen
bij elkaar opgeteld. En het blijkt
dat we al onze plannen kunnen
betalen. Dat is belangrijk, want dat
betekent dat GroenLinks geen geld hoeft
te lenen. En alles watje leent, moetje ook
terugbetalen. Met rente. Gelukkig hoeven
wij dus niet te lenen. Voor alle plannen in
dit programma hebben we genoeg geld. Wij
willen ze graag gaan uitvoeren. Samen met
jullie.
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