Beginselprogramma NIEUW-LINKS
Onze wereld is constant aan verandering onderhevig, dit komt mede doordat de wereldbevolking
aan het groeien is. Ook in Nederland is dit het geval.
Met de toename van de wereldbevolking stijgt tevens de vraag naar leefruimte, voedsel, water en
gebruiksproducten. Hierdoor is de honger naar geld, aanzien en persoonlijk gewin gegroeid.
Bijkomend wil de bevolking zich gehoord en gezien voelen.
Nog nooit hebben groepen mensen zo vaak tegenover elkaar gestaan als nu. De laatste decennia is
dit vaak in demonstraties en rellen tot uiting gekomen.
Ook het politieke landschap is veranderd; waar eerder de gevestigde partijen de dienst uitmaakten
zijn er nu meer (splinter-) partijen die een bepaalde bevolkingsgroep vertegenwoordigen. Veelal zijn
dit liberale partijen die zich keren tegen de rest van de wereld of specifieke culturen of religies.
Hiermee vergroten zij het idee van zogenaamde tegenstellingen tussen groepen.
Meer en meer is er het gevoel van wij tegen zij, van erbij horen of uitgesloten worden.
Feit is dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt en het steeds lastiger is om een trede te
zetten op de maatschappelijke ladder.
NIEUW-LINKS wil een andere wereld, een ander Nederland. Wij willen onze samenleving omvormen
op basis van; Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Elk mens wil van nature ergens bij horen, elk mens wil zich in gelijkheid verhouden tot een ander en
geen mens wil beknot worden in zijn leven, gedachten of uitspraken.
Steeds vaker moet een mens knokken voor zijn gelijk, knokken voor een fatsoenlijk dak boven het
hoofd, knokken voor het eigen bestaan.
NIEUW-LINKS wil alle basisvoorzieningen zoals; Zorg, Openbaar Vervoer, Onderwijs, Nuts
voorzieningen, zoals elektra, gas en water, weer in handen van de overheid geven. De marktwerking
heeft niet gebracht wat beloofd werd. Deze voorzieningen zijn niet beter bereikbaar of goedkoper
geworden. Zij zijn duurder geworden, op de kwaliteit en service is ingeboet. De aandeelhouders en
bestuurders vullen de zakken van ons geld. Omdat winst maken het primaire doel is geworden is dit
een logisch gevolg van privatisering.
Omdat blijkt dat we de gevolgen hiervan niet goed hebben overzien is het enige redmiddel deze
grootschalige vermarkting te stoppen en te keren.
In Nederland worden verkiezingen gehouden waarin men eens in de vier jaar zijn of haar mening
mag geven over het beleid dat in Nederland, de provincies en gemeenten is gevoerd.
Dit vindt NIEUW-LINKS te weinig. Zij pleit dan ook voor een correctief referendum. Dit wil zij
doorvoeren op buurtniveau, gemeentelijk niveau maar ook op regionaal, provinciaal en landelijk
niveau.
NIEUW-LINKS vindt het belangrijk dat ieder individu meebeslist over ontwikkelingen waar zij de
gevolgen direct van ondervindt. Om dit proces zo democratisch mogelijk te maken en de uitkomst
niet alleen te laten beslissen door een kleine groep die opkomt bij verkiezingen en referenda wil
NIEUW-LINKS de stemplicht invoeren.
De burgemeesters worden rechtstreeks door de bevolking gekozen.
Gemeentes krijgen steeds meer taken die een rechtstreekse invloed hebben op de inwoners. Er is
voldoende budget beschikbaar voor deze extra taken zodat gemeentes niet interen op eigen
reserves of moeten bezuinigen op (sociale) voorzieningen om hun begroting sluitend te maken.
Geld dat beschikbaar is voor bepaalde doeleinden worden ‘geoormerkt’ zodat deze niet zomaar
wegvloeien in algemene potjes waardoor er geen zicht of sturing meer mogelijk is. Bij overschotten
of niet gebruikte budgetten wordt er besloten door de democratisch gekozen
volksvertegenwoordigers.
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Nederland is geen eiland in de oceaan die ‘Europese Unie’ heet en is dit nooit geweest. Echter de EU
in zijn huidige vorm dreigt te barsten door de macht die enkele partijen uitoefenen binnen die unie.
De unie die ooit opgericht is om de economische samenwerking tussen verschillende Europese
landen te bevorderen en daarmee indirect als doel had de levensstandaard voor Europese inwoners
te vergroten, is meer en meer een politiek orgaan geworden dat zich als politiek leidend en alles
bepalende organisatie opstelt. Hieraan heeft de Nederlandse politiek zich grotendeels overgegeven.
De Nederlandse overheid heeft zich ten dienste gesteld van de Europese Unie.
Dit bleek meer en meer door de handelwijze bij uitkomsten van gehouden referenda. De bevolking
zei NEE, maar de neoliberale politiek minachtte het NEE en drukte haar eigen zin toch door.
NIEUW-LINKS wil de EU uiteindelijk omvormen tot een Unie waar op hoofdlijnen wordt
samengewerkt en waar de autonomie van de lidstaten weer voorop komt te staan. Hierin zijn de
mensenrechten leidend. Ieder lid dient deze in woord en daad uit te voeren. Niet de economische
belangen zullen de boventoon voeren; Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap zijn de grondbeginselen
waarop de nieuwe EU zou moeten worden gevormd.
De problematiek die zich aan onze buitengrenzen voordoet, dwingt ons onze ogen open te houden.
Natuurlijk zijn alle vluchtelingen gelukszoekers; maar wie is dat niet ? Veelal zien zij geen toekomst
meer in het land van herkomst. In de basis hoopt de mens zijn toekomst veilig te stellen en het voor
de nieuwe generatie mooier en ook beter te maken. Wanneer iemand er voor kiest om huis en
haard te verlaten zal dit niet zonder afweging zijn gedaan. Het is daarom ook onze plicht om
humanitaire hulp te bieden aan hen die het nodig hebben. Elke vluchteling die naar Nederland komt
moet een oprechte kans krijgen om hier te wonen en te werken. De voorwaarden die gesteld
moeten worden zijn sociale en humane voorwaarden waarin een goede integratie voorop staat, dit
zal niet vrijblijvend zijn. Het is in het belang van iedereen dat wij in Nederland elkaar begrijpen en
accepteren ongeacht de huidskleur, culturele of religieuze achtergrond.
Bij weigering van de integratieverplichtingen, zoals taalkennis of het grof overtreden van de wet,
volgt uitzetting naar land van herkomst.
NIEUW-LINKS is voorstander van een democratisch gekozen staatshoofd

Onderwijs
“De jeugd heeft de toekomst” is een algemeen gezegde, dit kan NIEUW-LINKS alleen maar
onderschrijven. Het huidige Nederlandse onderwijssysteem is prestatiegericht en verliest de
algemene belangen van kinderen uit het oog.. Kinderen die het goed doen in het onderwijssysteem
worden meer en meer als paradepaardjes gezien en de leerlingen die in het huidige systeem niet
meekomen worden in een onderwijssysteem geplaatst waarin zij zich niet thuis voelen.
NIEUW-LINKS streeft er naar om naast de schoolsystemen zoals die er zijn en waarin veel
leerlingen wel meekomen weer ambachtsscholen in te voeren zodat men weer een echte ambacht
leert. Deze zijn in de afgelopen jaren te veel verwaarloosd.
NIEUW-LINKS wil het speciaal onderwijs weer onder verdelen in verschillende niveaus zoals de
ZMLK, SMOG en LOM. Het regulier onderwijs is niet voor elk kind toegankelijk. Immers, niet elk kind
is hetzelfde. Laat deze kinderen niet verzuipen in een onderwijs systeem dat niet werkt. Met het
lesgeven op educatief en sociaal passend onderwijs zullen we de toekomst en levensvreugde van
deze leerlingen verbeteren. Dit kan o.a. bereikt worden door de leerkrachten loon naar werken te
bieden, hen voor kleinere klassen te laten staan en hen te ontlasten van zaken die weinig meer met
het onderwijs te maken hebben. Voor de nodige administratieve handelingen kan ander personeel
ingezet worden. Ouderbetrokkenheid en – participatie zal een onderwerp worden waar iedere
school serieus aandacht aan zal moeten geven.
Bijzonder onderwijs zal worden afgeschaft. Er zal alleen openbaar onderwijs zijn.
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In Nederland is er op religieus gebied een grote keuze aan onderwijs. Hier is NIEUW-LINKS op
tegen. Onderwijs is er voor iedereen; er is tenslotte een leerplicht tot 18 jaar. Wanneer het
onderwijs in Nederland gelijk is voor iedereen zal de verdraagzaamheid toenemen. In het verplicht
gestelde lesmateriaal zal aandacht worden besteed aan religieuze, sociale, culturele en seksuele
diversiteit
NIEUW-LINKS is voorstander van het gegeven dat de basisschool jeugd weer gewoon naar de
dichtstbijzijnde school in hun eigen wijk gaan. Dit bevordert het begrip voor elkaar en de integratie in
de wijken. In onze begrippenlijst komen de woorden zwarte en witte scholen niet voor.

Zorg en welzijn
Op dit moment is de zorgverzekeraar de leidende factor in de zorg. De zorgwet als zodanig is
bedoeld om de keuze vrijheid voor de zorgvrager hoog te houden. Echter blijkt de zorgverzekeraar
dit in zijn voordeel te misbruiken. NIEUW-LINKS wil de keuzevrijheid in de zorg behouden maar deze
wel weer teruggeven aan de verzekerden. De macht van de zorgverzekeraars moet worden
ingeperkt. Het zorgplafond moet worden afgeschaft zodat een patiënt nooit voor een dichte deur
komt te staan of de kosten voor de geleverde zorg niet worden vergoed aan artsen of
zorginstellingen. Zorg is een basis voorziening die ten alle tijden geleverd moet worden.
In de huidige bevolkingssamenstelling is het overduidelijk dat de zorgkosten de komende jaren zullen
toenemen. Met een jaar of 20 a 30 zullen deze kosten ook weer dalen.
NIEUW-LINKS vindt dat de keuze voor de reguliere zorg in combinatie met alternatieve
geneeskunde mag plaatsvinden. Het kan niet zo zijn dat alleen reguliere geneeskunde in een
zorgtraject kan plaatsvinden. Beide onderdelen kunnen dienen tot een genezende werking.
Zorginstellingen dienen altijd gecontroleerd te worden. De onafhankelijke, controlerende instantie
heeft voldoende mankracht en heeft de macht om sancties op te leggen en zal dit onvoorwaardelijk
doen. De instellingen moeten opvang bieden aan hen die om zorg vragen. Het moet niet zo zijn dat
mensen of te lang thuiszitten of gescheiden leven, of veel te lang op een wachtlijst worden geplaatst.
De humane kant moet ook weer meer een onderdeel worden in de zorginstellingen.
Crisisopvang is nu het toverwoord, maar het woord zegt het al. Er moet structureel opvang zijn voor
mensen in nood. Particuliere initiatieven zijn goed maar moeten altijd gecontroleerd worden.
Commercie is geen middel om zorg mee uit te voeren. Net als werknemers in de zorg dienen ook
instellingen gecertificeerd en gecontroleerd te worden. Dit zal jaarlijks moeten plaatsvinden.
Ook de BV ’s in de zorg dienen weer te worden ontbonden en de zorginstellingen moeten weer
instellingen worden die geen winst moeten maken om te overleven. Daarnaast dient een directeur
in dienst te staan van de zorginstelling en niet in dienst van eigen financieel gewin.
Naast deze algemene acties staat NIEUW-LINKS er ook voor om de specifieke zorg zoals
ouderenzorg, psychische en sociale zorg weer toegankelijk te laten zijn voor een ieder die dit nodig
heeft. Het kan niet zo zijn dat in een maatschappij die zichzelf voor staat gezond te zijn, meer en
meer mensen aan hun lot worden overgelaten. De commercie heeft ook zijn greep gekregen op
deze basis voorzieningen.
Binnen de hele zorgsector zal de Balkenende norm gelden, deze mag niet aangevuld worden met
winstuitkeringen en gouden handdrukken. Op deze manier zal het niet mogelijk zijn geld dat
toebehoort aan de instelling via een omweg toch nog bij het management terecht komt.
Omdat reeds bewezen is dat de tabaksindustrie een criminele organisatie is, zal die die met hand
en tand bestreden moet gaan worden. De Nederlandse staat zal de hele industrie moeten gaan
aanklagen en voor minder vergiftigde alternatieven moeten gaan zorgen . ( bv pure tabak) Als
alternatief zal een team van deskundigen en wetenschappers worden aangesteld om een gezond
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alternatief te bieden. Wij zijn geen tegenstander van genotsmiddelen, maar wel van een structureel
moordplan van de tabaksindustrie.
Wij willen wel wietteelt en andere mogelijke softdrugs legaliseren en onder de keuringsdienst van
waren laten vallen. Deze dienst moet zodanig worden uitgebreid dat er een veiligere omgeving voor
onze inwoners gaat ontstaan.
Wij willen ook de macht van de farmaceutische industrie breken door de overheid de mogelijkheid te
bieden om zelf medicijnen te ontwikkelen en te produceren. Universitaire studies mogen niet meer
uitsluitend uitgevoerd worden ten behoeve van de farmaceutische industrie. Patenten op
medicijnen zullen verkort worden tot maximaal 5 jaar.
De farmaceutische industrie dient op termijn omgevormd te worden tot niet op winst gebaseerde
bedrijfstak, maar tot een maatschappelijk dienende industrie.

Economie en kapitaal
Rijkdom is geen schande, elk mens heeft het recht om geld te verdienen en bezittingen te hebben.
Echter zal het wel zo moeten zijn dat de kapitaalkrachtigste schouders de zwaarste lasten gaan
dragen. In de maatschappij die NIEUW-LINKS voorstaat zou het moeten zijn dat de
maatschappelijke kosten via eerlijke belastingen worden betaald. Tevens zal een deel van de
winsten die multinationals maken worden geïnvesteerd in Nederland, dit zijn verplichte investeringen
die ten goede komen aan de maatschappij. Het sociaal ondernemen wordt de norm. Dubieuze
financiële constructies worden verboden. We stoppen per direct met individuele en niet
transparante belastingafspraken. We stoppen met het toestaan van belastingontwijking door o.a.
de postbus methode. De sociale economie moet op de toekomst gericht zijn. Denk hierbij aan de
A.O.W.; bij het invoeren hiervan was al bekend dat op lange termijn het aantal ouderen zou
toenemen, babyboomers zouden tenslotte ook ooit 65 worden. Er is door politiek opportunisme in
de jaren ’90 een hoop geld “gestolen” uit de kassen van de pensioenfondsen. De pensioenfondsen
moeten een coöperatief stelsel zijn waarin het belang van de deelnemer voorop staat en niet de
winst centraal. Investeren in instanties of bedrijven die direct of indirect bijdragen aan de
wapenindustrie wordt verboden.
Tevens zullen we een basisloon in gaan voeren voor elke inwoner. Op termijn kunnen dan allerlei
ingewikkelde voorzieningen en controle systemen worden ontmanteld. Wij denken daarbij aan WAO,
AOW, kinderbijslag, huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek en bijstand.

Natuur en Milieu
Wij zijn een onderdeel van een groter geheel. Nederland is niet los te zien van de wereld. Een
inwoner is niet los te zien van zijn leefomgeving. De toegenomen vraag naar en de ontginning van
natuurlijke brand- en grondstoffen laten een onuitwisbaar litteken achter op onze planeet en haar
atmosfeer. NIEUW-LINKS staat achter het milieuakkoord van Parijs en wil dat elk land zich minimaal
hieraan houdt. Dit akkoord is het minimale wat Nederland hoort te doen. NIEUW-LINKS wil dat alle
kansen worden aangegrepen om de CO2 uitstoot te verminderen, waar nodig zal een vervuilingstax
worden opgelegd aan bedrijven. We sluiten de kolencentrales en we investeren in ‘clean-tech’. In
2050 is Nederland volledig energie en CO2 neutraal. Efficiëntie van zonnecollectoren, waterkrachten windturbines wordt verbeterd. Langs de kust, buiten het gezichtsveld, breiden we de
windmolenparken uit. Nederland wordt de koploper in Europa als het om duurzaamheidsmaatregelen en innovaties gaat.
We gaan het gebruik van elektrische vervoersmiddelen ( of nog schonere alternatieven) stimuleren.
Elke gemeente wordt gestimuleerd om vervoer met verbrandingsmotoren op termijn in de
binnenstad te verbieden.
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Volkshuisvesting
Het recht van elk lid van de samenleving op een huisvesting, die aan redelijke en zedelijke eisen
voldoet, is onvervreemdbaar. De overheid zal hiervoor ALLE nodige voorzieningen treffen.
Een voorwaarde is dat huisvesting zal niet voor extreme exploitatie gebruikt mag worden.
Maximale huurprijzen zullen van overheidswege worden vastgesteld, zoals ook de minimale
kwaliteitseisen. Wooncorporaties zullen grotere stappen moeten zetten om hun woningvoorraad
energieneutraal te maken.
Gemeenten gaan hun eigen woningvoorraad opbouwen, deze is volledig energieneutraal en aardgas
loos. Ecologisch boeren wordt de norm, hierin is geen ruimte voor omgeving verstorende
megastallen die tevens een risico zijn voor de volksgezondheid. De controle op ons ECO systeem
wordt naar veilige behoefte uitgebreid. Daar waar nodig worden noodzakelijke controleorganen
opgezet. Bovendien zal het invoeren van het eerder genoemde BASISLOON een direct positief
gevolg hebben voor de woningvoorraad en de verhuurprijzen, omdat een groot gedeelte van het
woningtekort direct zal zijn opgeheven.

Veiligheid en internationale verantwoording
NIEUW-LINKS verwerpt geweld als middel om geschillen op te lossen, zowel op internationaal
gebied als tussen de verschillende maatschappelijke groepen van één volk. Wij weigeren daarom de
militaire paraatheid als factor voor het verkrijgen van een juiste verhouding tussen de volkeren te
aanvaarden en keren ons tegen elke bewapening en in het bijzonder tegen de bewapeningswedloop
en militaire blokvorming. Wij keren ons met kracht tegen de verdoving van de gewetens die ontstaat
door angst, haat en oorlogspsychosen.
Ook de aanvaarding van geweld als middel om sociale revoluties te bewerkstelligen en de daarmee
gepaard gaande leer dat het doel de middelen heiligt, verwerpen wij principieel en praktisch.
Praktisch gezien betekent dat , dat we onze internationale verantwoording op een totaal andere
manier zullen moeten gaan invullen. Om toch aan onze verplichtingen als bondgenoot van diverse
organisaties te blijven voldoen, zullen we hier een uitzonderingspositie gaan innemen. NIEUW-LINKS
kiest voor een militaire organisatie die zich internationaal alleen toelegt op ongewapende
activiteiten, zoals gewonden en dodenberging bij conflicten tussen partijen die niet beter willen
weten.
Nationaal zal de binnenlandse veiligheid geborgd gaan worden door de daartoe bevoegde instanties.
Privacy is een groot goed en zal zoveel mogelijk geborgd worden.
Het zogenaamde sleepnet van de overheid zal afgeschaft gaan worden. Maandelijks volgt een
uitgebreide rapportage van de verantwoordelijke overheidsdiensten, waarbij de resultaten voor de
bevolking inzichtelijk worden gemaakt. Alle diensten zullen naar behoefte worden uitgebreid. Geld is
hierbij geen uitgangspunt.
Voor NIEUW-LINKS betstaat er geen wezenlijk verschil tussen criminelen en terroristen.
Beiden overtreden de wet en dienen aangepakt te worden.
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