
 

 

 
 

 

 

Socjalna, zielona i sprawiedliwa. 
 
W nadchodzących wyborach ty decydujesz o przyszłości kraju. W województwie, administracji 

zasobów wodnych i senacie. 
 

Silna PvdA jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Aby powstrzymać wymykającą się spod kontroli 
gospodarkę rynkową. Tak, abyś mógł zapłacić rachunek za energię z normalnej pensji. Aby 
budować dostępne dla wszystkich mieszkania. Aby zadbać o sprawiedliwą politykę 

klimatyczną i ochronę środowiska. Przeciwko wypełnianiu naszej przestrzeni centrami 
dystrybucyjnymi, w których ponadto wyzyskuje się pracowników z Europy Środkowej i 

Wschodniej. Za zieloną energią, z której korzystają lokalni mieszkańcy. Dla bezpiecznej wody 
kąpieliskowej i zdrowej zieleni. Walczymy o socjalny, zielony i sprawiedliwy świat. Głosujcie 
15 marca na PvdA. 

 
W tym dokumencie przedstawiamy pokrótce nasze plany, abyś dokładnie wiedział, za czym 

głosujesz. 
 

Budownictwo mieszkaniowe 
 
W obecnej chwili bezpieczny i dostępny dla każdego dach nad głową nie jest sprawą 

oczywistą. Jeśli to od nas zależy, już niedługo będziesz mógł łatwiej wynająć lub kupić dom 
lub mieszkanie. Dajemy korporacjom zajmującymi się nieruchomościami pole do manewru. 
Stawiamy na budownictwo energooszczędne, energetycznie neutralne i uwzględniające 

naturę. I zajmiemy się ekscesami na rynku nieruchomości. Nasze plany w skrócie: 
 

• Przystępne cenowo mieszkania prawie nie istnieją. Dlatego budujemy więcej:  
o Mieszkań socjalnych z czasem oczekiwania nie dłuższym niż rok w każdym 

regionie kraju;  
o Domów na sprzedaż o wartości do 250 000 euro oraz domów do wynajęcia z 

czynszem w wysokości do 1 000 euro. 

• Stawiamy na budownictwo energooszczędne. To znaczy: 
o Łatwo dostępne dzielnice z wystarczającą ilością zielonej przestrzeni; 

o Nowe domy muszą być dobrze izolowane. Zwracamy uwagę na klimat i przyrodę, 
stosując ekologiczne materiały budowlane. 

o Dach nad głową potrzebują również bezdomni, imigranci zarobkowi i uchodźcy. 
Każda gmina weźmie odpowiedzialność za udostępnianie mieszkań.  

 

Praca i gospodarka 
 

Dla PvdA ludzie i planeta są ważniejsze niż zyski korporacji. Chodzi o pracę, która przynosi 
satysfakcję i z której można godnie żyć. Nie chodzi tylko o przeżycie. Nasza przestrzeń do 
życia musi być chroniona. Stawiamy na gospodarkę socjalną, ekologiczną i sprawiedliwą. 

Nasze plany w skrócie:  
 

• Musisz być w stanie zmienić pracę na taką gdzie jest większe zapotrzebowanie przy 
zachowaniu wynagrodzenia. Dlatego inwestujemy m.in. w przekwalifikowanie i 

dokształcanie.   



 

 

• Najważniejsze są szkolenia zawodowe i więcej ludzi w zawodach technicznych, opiece i 
służbie zdrowia, oświacie, policji i obronie narodowej. 

• Koniec z nowymi centrami dystrybucji i centrami bazy danych. W ten sposób ochronimy 
nasz krajobraz, a imigranci zarobkowi nie będą więcej wykorzystywani. 

• MBO (średnie szkoły zawodowe) i firmy muszą stworzyć więcej miejsc na praktyki 
zawodowe i staże dla wszystkich uczniów i studentów. 

• Wszędzie w okolicy powinieneś mieć dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, 
supermarketów, bankomatów, szkół podstawowych i szpitali regionalnych. 

 

Energia 
 
Potrzebujemy zielonych inwestycji. Nie tylko po to, by zachować naszą planetę, ale także po 

to by zapłacić rachunek za energię. Przeciwdziałamy ubóstwu energetycznemu i zapewniamy 
energooszczędne wytwarzanie energii. Nasze plany w skrócie: 
 

• Budujemy jak najwięcej turbin wiatrowych i paneli słonecznych; 

• Co najmniej 50% energii wytwarzanej w sposób energooszczędny jest własnością lokalną. 

• Dzięki dopłatom i standardom energetycznym zapewniamy możliwość zamieszkania w 
ocieplonym domu, a tym samym dbamy o niższe rachunki za energię.  

 

Klimat i zieleń 
 
Potrzebujemy również więcej przestrzeni dla przyrody i zieleni, aby przeciwdziałać zmianom 
klimatycznym. Prywatne zyski wielkich trucicieli środowiska doprowadziły do ogólnego 

zubożenia. Nasze plany w skrócie: 
 

• Zasadzimy więcej drzew w Holandii Południowej. Zapewniają one lepszą jakość życia, 
chłód w lecie i wychwytują CO2. 

• Lepsze odprowadzanie wody, aby przeciwdziałać powodziom spowodowanymi zmianami 
klimatycznymi.  

• Baczniej przyglądamy się firmom zanieczyszczającym środowisko i wręczamy wyższe 
kary. Cofnięcie zezwoleń jest dla nas poważną opcją, jeśli firmy nie ograniczą 

zanieczyszczania środowiska.  
 

Transport publiczny i jazda na rowerze 
 
Rowery i transport publiczny to najważniejsze środki transportu dla PvdA. Są one dla wielu 

osób jedynym sposobem na dotarcie do rodziny, lekarza, pracy czy szkoły. Jesteśmy 
zaangażowani w przystępne cenowo i lepsze połączenia transportu publicznego, ścieżki 
rowerowe i trasy spacerowe. Nasze plany w skrócie: 

 

• Inwestujemy w lepszy transport publiczny, aby każde centrum miasta i wsi było dostępne 
w ciągu dnia, wieczorem i w weekendy.  

• Inwestujemy w bezpieczniejsze ścieżki rowerowe i parkingi rowerowe przy dworcach, 
ważnych przystankach autobusowych, tramwajowych i metrze oraz w centrach miast. 
Poszerzamy ruchliwe ścieżki rowerowe lub budujemy nowe w pobliżu. Dzięki temu rower 

będzie zdrowym, atrakcyjnym i energooszczędnym środkiem transportu. 

• Dobra opieka zdrowotna musi pozostać dostępna. Tak więc: karetki muszą być w stanie 
dotrzeć na czas, a lekarze pierwszego kontaktu i szpitale muszą być wszędzie łatwo 
dostępne. 

• Bezpieczeństwo ruchu drogowego ma ogromne znaczenie. Miejsca gdzie najczęściej 
dochodzi do wypadków muszą szybko zostać ulepszone.   


