
SPREEK 
JE UIT
BEKEN  
KLEUR

STEM
LIJST 14

 



EEN SAMENLEVING 
DIE WERKT 
VOOR IEDEREEN 

BIJ1 ziet een samenleving voor zich die eerlijker en 
socialer is. Waarin onze verschillen als waardevol worden 
gezien. Waarin iedereen daadwerkelijk mee kan doen. Een 
samenleving waarin de meerderheid rekening houdt met de 
minderheid.

BIJ1 ziet een samenleving voor zich waarin iedereen 
gelijkwaardig is. Waarin iedereen kan rekenen op het naleven 
van artikel 1 uit onze Grondwet. Waarin onze scholen, 
zorginstellingen en de belastingdienst geen onderscheid 
maken op basis van gender, etniciteit, seksuele voorkeur, 
religie of anderszins.

Een stem op BIJ1 is een stem op zekerheid. De zekerheid om 
vertegenwoordigd te worden door mensen zoals jij. Mensen 
voor wie de uitdagingen van alledag geen papieren ver-van-
mijn-bed-show is, maar een dagelijkse realiteit.

Een stem op BIJ1 is een stem voor nieuwe politiek, waar  
we met elkaar in al onze diversiteit invulling aan geven.  
Een stem op BIJ1 is je uitspreken en kleur bekennen.

OP BASIS VAN GELIJKWAARDIGHEID,
RECHTVAARDIGHEID EN SOLIDARITEIT



INSTITUTIONEEL RACISME WAS DE OORZAAK 
VAN HET TOESLAGENSCHANDAAL. 
BIJ1 maakt er topprioriteit van racisme aan te pakken. Er komt een 
ministerie van gelijkwaardigheid en we gaan wetten toetsen aan artikel 1 van 
de Grondwet.

BIJ1 WIL OOK:
•  registratie van etniciteit aan banden
•  excuses en rechtsherstel voor slavernijverleden en koloniale bezettingen
•  voorkomen en aanpakken etnisch profileren

IN EEN GEZONDE SAMENLEVING HEEFT
IEDEREEN BESTAANSZEKERHEID. 
BIJ1 wil het minimumloon omhoog naar 14 euro en de AOW-leeftijd omlaag 
naar 65. We willen gratis kinderopvang en een volwaardige kans voor 
mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. 

BIJ1 IS OOK VOOR:
•  het afschaffen van de Participatiewet 
•  het verhogen van de lonen van leraren, zorgmedewerkers en andere         

 publieke sectoren

WONEN WORDT VOOR STEEDS MEER 
MENSEN ONBETAALBAAR. 
BIJ1 pleit voor meer sociaal bouwen en tegen verhoging van de huren.       
De kostendelersnorm moet worden afgeschaft. 

VERDER PLEIT BIJ1 VOOR:
•  het wettelijke vastleggen van het recht op woonruimte
•  het nationaliseren van woningcorporaties
•  per direct voldoende gratis opvangplekken voor dak- en thuislozen

DE ZORG MOET NIET DRAAIEN OM WINSTEN, 
MAAR OM MENSEN.
BIJ1 wil dat zorgmedewerkers eerlijk worden betaald, er een nationaal 
zorgfonds komt en het eigen risico verdwijnt.

VERDER WIL BIJ1:
•  ‘harde knip’ van 18 jaar uit de jeugdzorg
•  kwaliteit van verzorgingstehuizen moet omhoog
•  neurodiversiteit krijgt plek in GGZ-hulpverlening
•  meer onderzoek naar gezondheid van mensen van kleur en vrouwen   

 (van kleur)
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OM GELIJKE KANSEN TE CREËREN VOOR ALLE
LEERLINGEN WILLEN WE NIET BEZUINIGEN
MAAR JUIST INVESTEREN IN HET ONDERWIJS. 
We brengen de basisbeurs terug en schaffen het collegegeld af. We pakken 
oneerlijke schooladviezen en stagediscriminatie aan. De klassen moeten 
kleiner en we stimuleren scholen met brede brugklassen.

BIJ1 PLEIT OOK VOOR:
•  scholen worden volledig toegankelijk voor leerlingen met een beperking.
•  betere arbeidsvoorwaarden voor de gehele onderwijssector: lonen       

 omhoog, werkdruk omlaag

DE KLIMAATCRISIS IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
PROBLEMEN VAN ONZE TIJD. 
BIJ1 vindt dat de rekening van deze maatregelen naar de grote vervuilers 
moet, niet naar burgers. Het openbaar vervoer wordt gratis.

BIJ1 PLEIT VERDER VOOR:
•  we roepen per direct de klimaatcrisis uit, uitstoot broeikasgassen in 2030       

 naar 0
•  forse investeringen in nieuwe duurzame energie-alternatieven
•  OV in 2030 groen en gratis, investeringen in Europees spoornetwerk
•  belastingen voor de luchtvaartindustrie gaan fors omhoog
  

WIE ZIJN DE KANDIDATEN 
OP DE BIJ1-LIJST? 
BIJ1.ORG/KANDIDATEN

DIT ZIJN 
ONZE  
EERSTE VIJF 
KANDIDATEN

AL ONZE PROGRAMMAPUNTEN 
TERUGLEZEN OF BELUISTEREN? 
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