حزب العمل – PvdA
بقيادة :ليليان بلومي

 عدل رأكث وتوجه مختلف:
كبي جدا .بدى ذلك جليا يف أزمة
نحن نعيش يف وقت خاص وصعب ،الهولنديون منقسمون ،وعدم المساواة ربي الناس ر
يتغي ذلك .مع خطتنا الخاصة بهولندا يمكننا الوصول اىل األفضل بالعمل معا.
كورونا أيضا ويجب أن ر

ه بلد تكافؤ الفرص:
 هولندا يينتم
بلد يمكن للجميع المشاركة فيه .نحن نرى هولندا كدولة يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجلها .نرى هولندا كدولة
ي
نعتن ببعضنا البعض .لذلك هناك يف هولندا تعليم جيد ،وهناك وظائف
إليها الجميع .وتكمن قوتنا يف حريتنا وحقيقة أننا
ي
كافية ورعاية جيدة للجميع.

 أزمة كورونا:بأكي قدر ممكن من الرب ح .تظهر أزمة كورونا أننا عرضة
تفكي السوق .يتعلق األمر بشكل
أساس ر
نحن نعتمد اآلن عىل ر
ي
للخطر .نحن نرى أن هناك حاجة إىل حكومة قوية لمساعدة الناس الذين هم عىل وشك فقدان وظائفهم.

ا
 هولندا رعدل:
أكث
ً
اليوة موزعة بشكل ر
نريد أن نجعل هولندا بلدا مهما للجميع مرة أخرى .سعادة الناس أهم من المال .ر
أكي عدال .ال نقبل أن
غي العدل أن موظفا مريضا ،وصاحب عمل ال يدفع
هناك رشكات تدفع ضائب قليلة وتكسب المال من الحكومة .ومن ر
خطية للملوثات البيئية.
األجور .يتحمل الهولنديون عواقب
ر

 سياسة جديدةاألخية من خصخصة وتقصد .يجب تحقيق اقتصاد عادل.
نعتن
يجب أن نوقف ما كانت تفعله الحكومة يف السنوات
ر
ي
بكوكبنا جيدا .ويتمتع جميع األطفال بفرص متساوية.

 خطتنا:خططنا ال تناسب األشخاص الذين يرون أن هولندا رشكة ،بل األشخاص الذين يؤمنون بهولندا عادلة ورشيدة .نختار
حكومة قوية لنا جميعا .ر
نحيم ر
يكف من السكن بأسعار معقولة .رعاية صحية
الشطة
ر
والمعلمي والممرضات .ونؤمن ما ي
ر
ويتلف العمال المزيد من األجور وضائب أقل.
جيدة.

 قيمنا:يعن أن كل شخص لديه ميل
• المشاركة :نحن نؤمن بأن الجميع يجب أن يكونوا ميسورين .نحن
نسم هذا أمن الوجود .ي
ي
يعود إليه .أنت حر حقا فقط عندما تكون حقا لديك هذا الشعور.
تعن أن لديك كل الوسائل للمشاركة .نحن نعتقد أن الحرية يجب أن تكون متاحة للجميع.
• الحرية :الحرية ي
• الجميع متساوون :نعتقد أن الجميع يستحق نفس الفرص مثل ،التعليم الجيد ،العمل ،والحصول عىل ميل مري ح،
والحصول عىل أفضل رعاية.
• التعاطف مع بعضنا البعض :إذا أراد الجميع االزدهار يف هولندا ،فعلينا أن نفكر يف بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض.
ً
اليوة بشكل ر
نحن مجموعة صغية من الناس لديها الكثي .نريد أن يتم توزي ع ر
أكي عدال .دخل جيد ويمكن أن نتطور .ال نفكر
ر
ر
نعتن ببعضنا البعض.
يف أنفسنا فحسب ،بل
ي
ننم اقتصادنا بطريقة عادلة بطريقة ال تض بالناس
يعن أننا ي
• االستدامة :يتمتع الجميع بحياة سعيدة يف هولندا .هذا ي
لك يعيشوا بصحة جيدة .اختيارات جيدة لكوكبنا وألجيال المستقبل.
والطبيعة ي

 حياة أفضل:• نساعد من هم عىل وشك فقدان وظائفهم العثور عىل عمل جديد ف الرعاية الصحية والتعليم ر
والشطة.
ي
• يحصل أرباب العمل عىل مزايا التوظيف ما يدفعهم لتوظيف الناس عىل أساس دائم.
ر
ر
الن يعملون بها.
• يحصل الموظفون عىل نصيب من الرب ح من الشكة ي
التغييات الرئيسية ف ر
الشكة.
أكي يف صنع القرار بشأن
ر
• يشارك الموظفون بشكل ر
ي
• األشخاص الذين يبلغون من العمر  18عاما أو ر
أكي سيحصلون قريبا عىل  14يورو عىل األقل يف الساعة.
• ستكون مزايا  AOWأعىل.
• يحصل كل فرد عىل معاش ومساعدة مالية إلزامية يف حالة اإلعاقة.
• ستدفع رشكات مثل  Uberو Deliverooأجورا عادلة لموظفيها.
• سوف تدفع كل من  Facebookو Googleالضائب.
• ستدفع ر
الماليي المزيد من الضائب.
الكبية وأصحاب
الشكات العالمية
ر
ر

• نحن نريد هولندا امنة يشعر الجميع كأنهم يف بيوتهم ،ويقول ويؤمن فيها الجميع بحرية ما يريدونه .يسمح للشباب
والتميي.
بالتصويت من سن  .16سنفعل المزيد لوقف العنضية
ر
ً
نعتن بهم جيدا ونمنحهم ميًل
المجء إىل هولندا بسبب الحرب والعنف واالضطهاد .يجب أن
• هناك أشخاص يريدون ر ي
ي
ر
األوروب.
آمنا .سيتم تخصيص المزيد من األموال للدفاع ،حن تتمكن هولندا من تقديم مساهمة جيدة يف الناتو واالتحاد
ري
ر
ر
الن تم التوصل إليها مع األمم المتحدة.
االليام باالتفاقيات ي

 خطتنا للتعليم مع تكافؤ الفرص لكل طفل:يحتاج األطفال للمزيد من القراءة .يحصل الطالب مرة أخرى عىل أموال إضافية لدفع تكاليف الدراسة وعىل منحة تكميلية.
ر
ر
الموسيف ودروس السباحة .رعاية
يتلف المعلمون أجورا إضافية .معالجة فقر األطفال .المشاركة يف الرياضة ودروس
األطفال ستكون مجانية .ومن ثم لم تعد هناك حاجة إىل عالوة رعاية األطفال.

 منازل:نبن المزيد من
األشخاص الذين لديهم العديد من
ي
المباب والمنازل سيدفعون المزيد من الضائب .مع ذلك المال سوف ي
للمعلمي وضباط
المنازل ونجعل اإليجار ميسور التكلفة .يتم إضافة مئة ألف ميل كل عام .سكن ميسور التكلفة بالنسبة
ر
ر
الشطة والممرضات .تدفع رشكات اإلسكان ضائب أقل للحكومة وبذلك يتوفر لديهم  2مليار يورو لمزيد من االستيعاب.

 مستقبل نظيف ومستدام:عىل الصناعيي وكبار الملوثي البيئيي أن يدفعوا ر
أكي مقابل تلويثهم .نريد توليد كل الطاقة بحلول عام  2030من مصادر
ر
ر
ر
نظيفة ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

