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بقيادة :ليليان ماراينيسي
 أزمة كورونا:الشائية ر
وضع خطة استثمار لمواجهة أزمة كورونا ف هولندا ،تهدف إىل زيادة األجور والقوة ر
الصغية والمتوسطة
والشكات
ر
ي
والقطاع العام .وتكون مساهمة ر
أكي ،عىل سبيل المثال من خالل إلغاء ضيبة
الشكات
الكبية ورأس المال المرتفع بشكل ر
ر
كاف
غي العادلة .والمزيد من اإلنتاج
الذات للمواد األساسية مثل األدوية واللقاحات ر
األرباح واإلعفاءات الضيبية ر
توفي عدد ٍ
ي
الوطن ،والذي من خالله ترتبط األقساط بالدخل.
والموظفي من خالل صندوق الرعاية
من األرسة والمعدات
ر
ي

 الرعاية الصحية:انتهاء تحكم قوى السوق يف الرعاية الصحية؛ عن طريق فرض حظر عىل توزيعات األرباح يف هذا القطاع وإلغاء المناقصات.
للعاملي ف مجال الرعاية الصحية .ربيوقراطية وسلطة أقل ر
التأمي.
لشكات
ورواتب أعىل
ر
ر ي

الصح:
 التأميي
وطن.
صح
تأمي
سيتم تخفيض مبلغ المخاطر الخاصة إىل الصفر وسيتم إنشاء ،صندوق ر
ي
ي
ً
التأمي ستصبح
الطبيع من هذا الصندوق .وأقساط
يتم أيضا تعويض أطباء األسنان والرعاية الصحبة العقلية والعالج
ر
ي
مرتبطة بالدخل.

 رعاية الشباب ورعاية الصحة النفسية:تنتقل المسؤولية المالية عن الرعاية المخصصة للشباب من البلديات إىل الحكومة الوطنية .تقليل قوائم االنتظار يف رعاية
الصحة النفسية من خالل إنشاء المزيد من أماكن القبول والعالج يف كل منطقة.

 اإلسكان:اإلسكان مهمة الحكومة؛ وضع خطة بناء وطنية لإلسكان المستدام والميسور التكلفة .عدم رفع اإليجارات .بل تخفيضها؛
وسيصبح المستأجرون هم رؤساء ررسكات اإلسكان.

 العمل الدائم والعمل المرن والعاملون لحسابهم الخاص:للعاملي لحسابهم الخاص مع
االجتماع
وتحسي الضمان
تعويض متأخرات األجور باالتفاق ربي النقابات وأصحاب العمل
ر
ر
ي
التنفيذيي.
جماع ضد اإلعاقة .تحديد حد أقىص لرواتب ومكافآت المدراء
وتأمي
الحق يف الحصول عىل معاش جيد
ر
ر
ي
تحديد حد أقىص لرواتب.

 الحد ا ألدن لألجور:ً
تلقائيا.
زيادة الحد األدت لألجور إىل  14يورو تزداد اعانات  AOWو  Wajongو WIAوالمساعدة االجتماعية

 المعاشات التقاعدية:يجب أن يكون هناك اتفاق حول التقاعد الجديد بحيث يمكن أن ترتفع المعاشات التقاعدية مع األسعار .اعادة سن التقاعد
يف  AOWإىل  65سنة .مع الحق يف مواصلة العمل بعد ذلك.

 اإلعانات والضائب:غي ضوري من خالل جعل الرعاية والسكن ورعاية األطفال مناسبة لجميع الدخول .استحداث ضيبة عىل
نظام اإلعانات ر
ر
الكبية وضيبة البنوك.
المعامالت المالية وزيادة ضيبة األرباح للشكات
ر

يب:
 التهرب الض يالفقية المليارات .المالحقة الجنائية
عي هولندا؛ مما يتسبب يف خسارة البلدان
ر
الن تمر ر
إيقاف اإلنشاءات الضيبية ي
ر
للمتهر ربي ،وإلغاء اليتيبات الضيبية الخاصة مع الشكات متعددة الجنسيات والخصومات الضارة.

 التعليم ورعاية األطفال:ً
للمعلمي باتفاقية عمل جماعية وطنية .رعاية األطفال
يصبح الحد األقىص لحجم الفصل  23تلميذا ،ومنح رواتب أعىل
ر
ً
أربعة أيام يف األسبوع مجانا؛ وإعادة تقديم المنح الطالبية.

 الفن والثقافة:وتحسي
الهولنديي
والموسيقيي
للفناني
تحديد األجور العادلة يف قطاع الثقافة بموجب القانون وانشاء صندوق استثمار
ر
ر
ر
ر
ً
ر
وطن؛ ويصبح الوصول إىل جميع المتاحف الوطنية مجانا وتنتش يف جميع أنحاء
تاريح
االجتماع .إنشاء متحف
الضمان
ي
ي
ي
البالد.

 المناخ والطاقة:والن تستهدف كبار
معالجة المناخ من خالل صفقة خضاء جديدة .فرض ضيبة عىل انبعاثات ي
ثات أكسيد الكربون ي
الملوثي .واغالق كافة محطات الطاقة النووية.
ر

 رالنيتوجي:
وجي؛ وتوسيع الطبيعة والحفاظ عىل التنوع
وجي .يقوم عىل إزالة مصادر النيي ر
برنامج منفصل لمكافحة انبعاثات النيي ر
البيولوج بحيث يمكن بناء المزيد من المنازل.
ر ي

 الهجرة واالندماج:الالجئي .يمكن قبول األشخاص الذين ال
األوروت المساهمة يف استقبال
يجب عىل جميع الدول األعضاء يف االتحاد
ر
ري
األوروت .ومحاربة مشاكل اللغة والبطالة بالتعليم الجيد من الحكومة،
يستطيعون دخول المنطقة بأمان داخل االتحاد
ري
واعادة المهاجرين الذين ال يحق لهم البقاء.

 التنوع والشمولية:سيكون لدى مفتشية العمل ر
التميي .االهتمام يف سياسة الحكومة
والشطة ودائرة االدعاء العام المزيد من الخيارات لمعالجة
ر
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ورون:
 االتحاد األي
ر
كي عىل االستقاللية والديمقراطية.
تغليب مصالح
الن لديها معاهدة أوروبية جديدة ،مع الي ر
ر
المواطني عىل مصالح الشكات ي
البحث عن بديل لليورو ،ومعارضة االتفاقيات التجارية مثل  TTIPو.CETA

 الديمقراطيةوالمنظمي
والمحىل .محاسبة أعضاء مجلس اإلدارة
واإلقليم
الوطن
تصحيح ملزم عىل المستوى
إجراء استفتاء
ر
ي
ي
ي
ي
ومعاقبتهم عىل االحتيال والفساد والفشل الجسيم.
ً
الن تسبب الضر أيضا التعويض .مثل استخراج الغاز يف خرونينغن ،والكشف الكامل عن جماعات
يجب عىل الحكومات ي
الضغط ورعاية األحزاب السياسية.

 األمن والعدالة:تشي ع وقت االستجابة للشكاوى ,.واالستثمار يف التحقيقات الجنائية والقضاء لحل المزيد من القضايا وإنصاف الناس.
المجرمي.
جعل الغرامات تعتمد عىل الدخل حيثما أمكن ذلك .ومحاربة تقويض الحكومة من قبل
ر

 المخدرات:وتقني المخدرات الخفيفة .وعدم التشجيع عىل استخدامها.
مكافحة جرائم المخدرات من خالل تنظيم
ر
ينبع تحديث قائمة المواد المحظورة الحالية.
المزيد من البحث يف الضر الناجم عن المخدرات األخرى لتحديد ما إذا كان
ي

 الخصوصية الرقمية:الكبية.
حماية أفضل لبيانات األشخاص ،وتقسيم ررسكات التكنولوجيا ر

