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Op 15 maart zijn er weer verkiezingen.

Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt.

We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt.

En ze mogen samen bepalen waar we ons geld aan uitgeven.

GroenLinks wil daarover graag meebeslissen.

We hopen we dat op 15 maart zoveel mogelijk mensen op ons willen 

stemmen.

We hebben heel veel plannen voor Nederland.

Die leggen we in dit verkiezingsprogramma één voor één uit.

GroenLinks wil een land waarin we er allemaal bij horen. 

Iedereen hoort erbij of je nou rijk bent of arm.

Iedereen doet mee of je nou ziek bent of gezond.

En we willen dat we goed zijn voor elkaar en naar elkaar luisteren.

We vinden ook dat we goed moeten zorgen voor de dieren en de natuur.

Verkiezingsprogramma



2

Wat wil GroenLinks?

 	 	 •	Goed	zorgen	voor	natuur,	dieren	en	schone	lucht	

	 	 	 •	Geld	eerlijk	verdelen	zodat	niemand	meer	arm	is

	 	 	 •	Iedereen	helpen	aan	een	leuke	baan

	 	 	 •	Meer	leraren	betalen,	zodat	álle	kinderen	genoeg	aandacht	krijgen

   •		Zorgen	dat	ook	mensen	met	weinig	geld	altijd	naar	een	dokter	

kunnen gaan 

   •	Goed	met	elkaar	omgaan.

	 	 	 •	Goed	zorgen	voor	mensen	in	andere	landen.

Op de volgende bladzijden leggen we deze punten verder uit. 
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een mooi en schoon land 

Nederland is een mooi land.

We	hebben	hier	bossen,	rivieren	en	duinen.

Daar wonen allerlei dieren.

Er	wonen	bijvoorbeeld	konijnen,	herten	en	vossen.

Voor mensen is die natuur een fijne plek om te fietsen of te wandelen.

GroenLinks	wil	deze	natuur	beschermen	tegen	vervuiling.

Dan kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van ons mooie land. 

In	Nederland	staan	op	sommige	plekken	‘kolencentrales’.

Kolencentrales	maken	stroom.

Die	gebruiken	we	voor	allerlei	dingen	in	huis,	zoals	de	televisie	en	de	

telefoon.

Alleen	zijn	de	kolencentrales	niet	zo	gezond.

Bij het maken van de stroom komt er namelijk veel rook vrij.

Die	rook	maakt	onze	lucht	vies.
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GroenLinks	wil	daarom	dat	de	kolencentrales	dicht	gaan.

Met	windmolens	kunnen	we	namelijk	ook	stroom	maken.

Die windmolens maken geen vieze rook.

Er moeten er dan wel nog een paar bijkomen.

We gooien nu veel dingen weg.

Maar	soms	kunnen	die	nog	prima	gebruikt	worden	als	ze	gemaakt	worden.

Soms kan een bedrijf van afval nieuwe dingen maken.

Het is zonde is om alles zomaar weg te gooien. 

Veel mensen reizen nu met de auto.

Er	zijn	heel	veel	auto’s	op	de	weg.

Soms zoveel dat ze niet verder kunnen rijden.

GroenLinks wil dat mensen vaker de trein of de bus kunnen nemen.

Het wordt dan rustiger op de weg.

Dat	is	ook	gezonder,	omdat	auto’s	de	lucht	dan	niet	meer	vervuilen	met	hun	

rook. 

Er zijn mensen die nieuwe wegen willen bouwen.

Die wegen lopen dan dwars door de natuur heen.

Wij willen juist dat er geen nieuwe wegen komen.

Wij	willen	juist	onze	bossen	goed	beschermen.

In	veel	steden	is	de	lucht	heel	vies,	omdat	er	zoveel	auto’s	rijden.

GroenLinks	wil	dat	er	in	sommige	straten	geen	auto’s	meer	mogen	rijden.

Dan kunnen kinderen daar veilig en gezond op straat spelen.
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Wij willen ook dat er goed wordt gezorgd voor de dieren in boerderijen.

We willen dat koeien buiten kunnen grazen.. 

Kippen	moeten	kunnen	scharrelen.

We willen dat varkens lekker in de aarde kunnen wroeten.  
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Er zijn te veel arme mensen in Nederland.

Als	je	arm	bent,	heb	je	niet	genoeg	geld	om	alles	te	betalen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland wel genoeg geld 

heeft.

In	Nederland	betaalt	iedereen	‘belasting’.

Daarmee	kunnen	we	politieagenten,	ziekenhuizen	en	scholen	betalen.

GroenLinks wil dat arme mensen minder belasting gaan betalen.

Er zijn ook veel oudere mensen die weinig geld hebben.

Alle oude mensen krijgen in Nederland een beetje geld.

GroenLinks wil dat zij er geld bij krijgen.

We vinden het belangrijk dat ze op een goede manier oud kunnen worden. 

Er zijn mensen die nog geen werk hebben gevonden.

Zij	zoeken	nog	een	baan,	of	ze	zorgen	voor	een	ziek	familielid

eerlijk delen
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Deze mensen krijgen wel geld van Nederland.

Dan moeten ze wel heel veel formulieren invullen.

Als	ze	per	ongeluk	een	foutje	maken,	krijgen	ze	meteen	minder	geld.

GroenLinks vindt dat niet eerlijk.

Wij willen het makkelijker maken voor deze mensen om geld te krijgen.

En we willen ze ook helpen om werk te vinden.
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Werk is voor de meeste mensen heel belangrijk.

Op het werk maak je vrienden en leer je nieuwe dingen.

Als	je	geen	werk	hebt,	is	dat	soms	moeilijk.

Het is niet fijn om de hele dag thuis te zitten.

GroenLinks wil dat er meer nieuwe banen komen.

Ook voor mensen met een beperking. 

 

Voor mensen met een beperking is het soms moeilijk om werk te vinden.

Wij willen daarom dat alle bedrijven in Nederland deze mensen werk geven.

GroenLinks	vindt	ook	dat	er	meer	sociale	werkplaatsen	komen.

Want	mensen	met	een	beperking	hebben	net	als	iedereen	recht	op	een	leuke	

baan.

Veel mensen werken maar kort bij een bedrijf.

Ze	moeten	dan	weer	op	zoek	naar	ander	werk.

Werk Voor iedereen
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GroenLinks	wil	dat	mensen	langer	hun	baan	kunnen	houden,	als	ze	dat	

willen.

We willen dat niemand zomaar wordt ontslagen.

GroenLinks wil ook dat mensen altijd kunnen blijven doorleren.

Ook	als	je	al	wat	ouder	bent	en	beter	wilt	leren	lezen	en	schrijven.

Wij	vinden	dat	je	dan	naar	school	mag	om	dat	te	leren.

Tot slot wil GroenLinks dat er meer leraren en verplegers bijkomen.

Die zijn hard nodig.

En dan zijn er weer meer mensen die leuk werk hebben.
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Op	school	leren	kinderen	lezen,	schrijven	en	rekenen.

Kinderen	kunnen	op	school	ook	lekker	spelen,	tekenen	en	sporten.

GroenLinks	vindt	het	belangrijk	dat	ieder	kind	naar	een	goede	school	kan	gaan.

Wij willen dat alle kinderen goed kunnen leren en fijn kunnen spelen.

 

Als	kinderen	nog	klein	zijn,	moeten	ze	naar	de	kinderopvang	kunnen.

Kinderen	kunnen	daar	al	veel	leren,	bijvoorbeeld	tekenen,	sporten,	vriendjes	

maken.

GroenLinks wil dat alle kinderen naar de kinderopvang moeten kunnen.

Als	kinderen	iets	ouder	zijn	gaan	ze	naar	de	basisschool.

Die klassen zijn vaak heel druk.

Wij	willen	dat	de	klassen	op	school	kleiner	worden.

Dan heeft de leraar meer tijd voor alle kinderen.

Daarom wil GroenLinks dat er meer leraren komen.

goede scholen
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Na	de	basisschool	gaan	kinderen	naar	de	middelbare	school.

Kinderen	worden	dan	verdeeld	tussen	verschillende	klassen.

Kinderen die vmbo doen zitten apart.

Kinderen die havo of vwo doen zitten ook apart.

GroenLinks wil dat leerlingen langer bij elkaar in de klas blijven.

Soms	weet	een	kind	pas	na	een	tijdje	of	vmbo,	havo	of	vwo	beter	bij	hem	of	

haar past.

Na	de	middelbare	school	zijn	er	veel	verschillende	scholen	waar	je	naar	toe	

kunt gaan.

Op	sommige	scholen	leer	je	met	je	handen	werken.

Je leert bijvoorbeeld hoe het is om timmerman of kapper te zijn.

We	vinden	dat	heel	goed,	omdat	dat	mooie	en	belangrijke	beroepen	zijn.

GroenLinks wil daarom dat er meer en betere leraren komen op deze 

scholen.

We willen ook dat het makkelijker wordt om verder te leren.

Iemand met een vmbo-diploma moet ook een hbo-opleiding kunnen doen.

We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Ook	kinderen	met	een	beperking	willen	graag	een	school.

Dat kan nu vaak niet.

We	hebben	te	weinig	leraren	om	kinderen	met	een	beperking	aandacht	te	

geven.

GroenLinks	wil	dat	er	meer	leraren	komen	om	deze	kinderen	op	school	te	

helpen.

We willen ook dat studenten met een beperking meer geld krijgen.

Dan kunnen ze net iets langer over hun studie doen. 
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Als	je	ziek	bent,	moet	je	beter	kunnen	worden.

Soms	heb	je	daarvoor	een	dokter	nodig	of	medicijnen.

GroenLinks	vindt	dat	iedereen	die	hulp	moet	krijgen,	ook	als	je	zelf	niet	rijk	

bent. 

Soms kost het geld om naar de dokter te gaan.

Als	je	vaak	ziek	bent,	is	dat	duur.

Als	je	zelf	weinig	geld	verdient,	kun	je	niet	alle	hulp	betalen	die	je	nodig	

hebt.

Wij willen dat mensen die naar de dokter gaan daar zelf niet voor hoeven te 

betalen.

Mensen	met	een	beperking	kunnen	vaak	zelf	een	begeleider	uitkiezen	die	

hun helpt.

We	noemen	dat	‘het	persoonsgebonden	budget’.

goede zorg Voor iedereen
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Wij vinden dit heel goed.

Mensen	moeten	zelf	kunnen	kiezen	door	wie	ze	geholpen	willen	worden.

Wij willen dat nog meer mensen het persoonsgebonden budget gebruiken.

Wij willen ook dat mensen die in een instelling wonen meer zelf kunnen 

bepalen.

Ze	moeten	vaker	mee	kunnen	beslissen	over	wat	ze	wel	en	niet	willen.

Begeleiders doen goed en belangrijk werk.

Zij	werken	bijvoorbeeld	in	bejaardentehuizen.

Of ze werken met mensen met een beperking.

Alleen hebben verplegers het nu vaak heel druk.

GroenLinks wil daarom dat er meer verplegers bijkomen.

Wij willen dat oudere mensen en mensen met een beperking goede hulp 

krijgen. 

Ziek	zijn	betekent	dat	je	pijn	hebt	in	je	buik	of	dat	je	niet	meer	goed	kunt	

lopen.

Sommige mensen zijn heel erg in de war of bang.

Andere	mensen	voelen	zich	heel	lang	niet	gelukkig.

Dat	is	net	zo	moeilijk	als	pijn	in	je	lichaam.

Wij willen dat er meer dokters komen om die mensen goed te kunnen 

helpen.

Ze	moeten	nu	vaak	heel	lang	wachten	en	dat	is	niet	goed.	
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In	Nederland	leven	veel	verschillende	mensen.

Er zijn oude mensen en jonge mensen.

Er zijn jongens en meisjes.

Er zijn mensen die uit een ander land komen en mensen die hier geboren zijn.

GroenLinks vindt het heel belangrijk dat we goed met elkaar omgaan.

Wij willen dat we aardig zijn voor elkaar en naar elkaar luisteren.

Wij	willen	dat	iedereen	in	Nederland	zich	welkom	voelt.

Wij willen dat iedereen veilig is.

We hebben in Nederland één wet die belangrijker is dan alle andere wetten.

We noemen die de Grondwet.

De Grondwet bepaalt wat we wel en niet mogen doen.

Er staat bijvoorbeeld in dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen.

Ze	bedoelen	daarmee	dat	het	bijvoorbeeld	niet	uitmaakt	welke	huidskleur	je	

hebt.

goed zijn Voor elkaar
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Wij willen in de Grondwet zetten dat mensen met een beperking ook 

dezelfde kansen krijgen als mensen zonder een beperking.

Alle landen op de wereld hebben samen afspraken gemaakt over hoe we 

omgaan met mensen met een beperking.

Wij	willen	dat	Nederland	zich	beter	aan	die	afspraken	gaat	houden.

Mensen	met	een	beperking	moeten	bijvoorbeeld	makkelijker	kunnen	reizen	

in de trein. 

Mensen	met	een	andere	huidskleur	worden	soms	uitgescholden	omdat	ze	

anders zijn.

We	noemen	dat	discriminatie.

Wij vinden dat niet goed.

Het maakt niet uit of je een witte huid hebt of een zwarte.

Een baas mag iemand niet weigeren voor een baan omdat hij een andere 

huidskleur heeft.

Sommige mannen worden verliefd op mannen.

Er zijn ook vrouwen die verliefd worden op vrouwen.

GroenLinks vindt het vreselijk als zij in elkaar worden geslagen omdat ze 

anders zijn.

Als	dat	gebeurt,	moeten	de	daders	hard	worden	aangepakt.

Ze	moeten	zware	straffen	krijgen.

Het kan niet zo zijn dat je in elkaar wordt geslagen omdat je anders bent.

Wij willen ook dat er meer politieagenten komen.

Zij	kunnen	er	beter	op	letten	dat	iedereen	veilig	is.
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Nederland is een rijk land.

Het is hier veilig.

De meeste mensen hebben genoeg geld.

In andere landen is het minder goed.

Daar zijn veel arme mensen.

Soms is er daar oorlog.

Wij willen de mensen daar helpen.

In	arme	landen	kunnen	kinderen	bijvoorbeeld	niet	naar	school.

Als je daar ziek bent zijn er geen dokters om je beter te maken.

Wij willen dat Nederland deze mensen helpt.

Want we hebben in Nederland meer geld.

We	kunnen	de	mensen	daar	helpen	door	bijvoorbeeld	scholen	te	bouwen.

mensen in andere landen helpen



Soms	vluchten	mensen	uit	landen	waar	het	oorlog	is	naar	Nederland.

Dat	noemen	we	dan	‘vluchtelingen’.

GroenLinks	wil	dat	vluchtelingen	zich	veilig	kunnen	voelen	in	Nederland.

Wij willen dat deze mensen hier goed worden opgevangen. 

Wij willen dat ze snel in Nederland gaan meedoen.

Niet	alle	vluchtelingen	kunnen	in	Nederland	blijven.

Maar	GroenLinks	wil	dat	kinderen	die	gevlucht	zijn	hier	mogen	blijven.

Ze	kennen	daar	vaak	niemand.

En ze spreken de taal vaak niet.

Voor hen is het veel fijner om in Nederland te blijven.

GroenLinks vindt dat voor deze kinderen altijd plek moet zijn in Nederland.

facebook.com/groenlinks

facebook.com/jesseklaver

twitter.com/groenlinks

twitter.com/jesseklaver

instagram.com/groenlinks

instagram.com/jesseklaver

youtube.com/groenlinks

youtube.com/jesseklaver

www.groenlinks.nl

#stemvoorverandering


