Stel: u staat in een lift met een VVD’er, CDA’er of PVV ‘er, hoe zou u in
maximaal 100 woorden de ander ervan overtuigen zich bij úw partij aan te
sluiten?

De PvdA-respondenten zeiden (pagina 35: SP-respondenten):




















Volgens mij is het onmogelijk om de ander te overtuigen bij mijn partij aan te sluiten.
De PVVer zeker niet. Ik wil niets met racisme te maken hebben. de CDA wijzen op het sociale
gevoel en de VVD vragen waarom de rijken rijker moeten worden en de armen armer.
Solidariteit naar elkander en niet alleen voor de hoogst betaalde.
Ik zou er niet aan beginnen. Ook nog alle 3 tegelijk, bespaar me op dit moment. Als ik op dit
moment met iemand in gesprek, landelijk tenminste, zou willen. Dan de VVD maar. Maar niet
de stroming ultra rechtse ballen
die wil ik niet in mijn partij hebben. Een VVD-er kan geen PvdA-er zijn (tegengestelde
belangen), en PvdA is niet gristelijk (of ander geloof) . PVV-ers zijn labiel, die hoef ik ook niet.
Dat zou ik niet proberen want geen van drieën hebben sociaal gevoel en denken alleen in
machtsverhoudingen
Je kunt tegenstanders niet altijd overtuigen die lid zijn van een andere partij.
Kom op we gaan Nederland samen beter maken i.p.v. dat jullie de het land kapot maken.
De kloof tussen hogeropgeleiden en lageropgeleiden wordt steeds groter. Ben je
lageropgeleid, dan leef je korter, je bent minder gezond, en je bent minder gelukkig. Dat
mogen wij niet later gebeuren. Actie is nu nodig. Als je voor een dubbeltje geboren bent,
moet je nog steeds een kwartje kunnen worden in Nederland. We moeten iedereen kansen
bieden zich te ontwikkelen, verder te komen in het leven. De overheid heeft hierin een taak.
De PvdA maakt zich hier sterk voor. U wilt de verbreding van deze kloof toch niet op uw
geweten hebben?
Kies voor een oprechte, verantwoorde sociale koers, die de stabiliteit in de samenleving -ook
in moeilijke jaren- het best waarborgt en Nederland sterker maakt.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Ik zou ze uitnodigen voor een borrel. Niet om ze te overtuigen om over te stappen, dit is
immers een Mission Impossible, maar wel om vast te stellen wat we gemeen hebben en
waar we elkaar kunnen vinden voor een gezonde toekomst van Nederland en de rest van de
wereld. En dit vanuit het perspectief om gezamenlijk dingen mogelijk te maken in plaats van
het bij voortduring blokkeren van elkaars voorstellen. Dus positieve uitruil, in plaats van
negatieve blokkades.
De PvdA heeft Solidariteit hoog in het vaandel. In de kern betekent dat dat mensen zich
verantwoordelijk voelen voor elkaars lot. Wie pech heeft in zijn leven wordt niet aan zijn
eigen lot overgelaten: hier niet en mondiaal niet.De burger is bij ons geen klant van de
overheid, maar een medeproducent van de overheid. Job Cohen gaat mee met het kabinet
als dat goed is voor de publieke zaak. Hij en de fractie gaan voor inhoud en niet voor
populisme en de korte termijn kiezersgunst. Je stemt op idealen en niet op een persoon.
Niets. Verloren zaak. Zitten aan andere kant van het politieke spectrum.
Ik zou ze zwijgend, en afhankelijk van de partij, medelijdend of vernietigend aankijken
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Denk eens goed na over het feit dat snelle goed opgeleide mensen zich altijd redden in deze
maatschappij maar de iets mindere moeten wij als politiek een handje helpen
daar zou ik geen moeite voor doen CDA is niet Cristelijk en rechts is hopeloos
Dat is iets waar ik nooit aan zou beginnen.
CDAer zou ik wijzen op sociale kwesties, VVDer zou ik op het Europese belang wijzen. In
beide zaken staan wij namelijk dicht bij die partijen. PVVer zou ik niks melden, die zou ik niet
in de partij willen.
Wij staan voor gelijke kansen voor IEDEREEN, ongeacht ras, religie, sexuele geaardheid etc. In
een ontwikkeld en beschaafd land als Nederland hoort ruimte te zijn voor iedereen met de
eigen identiteit. H et gaat erom dat mensen onderwijs volgen, participeren op de
arbeidsmalrkt en sociaal actief zijn, niet of men ook de Wilhelmus zingt of van haring houdt
of van windmolens. Ook Nederland is onderdeel van de globaliserende wereld, de burgers
en politici hier dienen hun horizon te verbreden en af te stappen van bekrompen ideeën .
Indien men hier niet zo bekrompen over doet, dan ziet de toekomst vor ALLE Nederlanders
er goed uit. Je moet gemeenschappen een reele kans bieden om zicht te ontwikkelen. En we
weten met zijn allen maar al te goed dat dat ook zeker aan de gang is, maar het is afhankelijk
van met welke bril je ernaar kijkt !! Het is zeer laf en onetisch om gemeenschappen uit te
sluiten en tegen elkaar op te zetten voor electoraal gewin. Dit is helaas wel de werkelijkheid
in Nederland. Ik ben van mening dat we het fascisme in Nederland de kop moeten indrukken,
met zijn allen!! Indien we dit niet doen, krijgen wij allen later de rekening gepresenteerd !
De PvdA is op het gebied van veiligheid rechtser dan de VVD. Op sociaal vlak veel socialer dan
het CDA. En doet meer voor de zorg en ouderen dan de PVV. Overal; beter voor iedere
portemonnee.
Onbegonnen werk
Politiek gaat over toekomstvisie, in welk land kunnen we over 50 jaar goed leven. Alleen
marktwerking heeft landen nooit ver gebracht (VS nu, Zweden veel overheid, doet het nog
altijd goed). De gemiddelde PVV stemmer is gediend bij de PvdA. Niet bij handhaving van de
hypotheekrenteaftrek in zijn huidige vorm en niet bij de afwijzing van Europa. Weg handel,
weg economie, weg banen. Wat de CDA-er nu mist bij zijn partij, vindt hij bij de PvdA. Gezin,
solidariteit en zorgen voor elkaar. PvdA biedt vanuit grondbeginselen nog altijd het
antwoord.
Het uitsluiten van zwakkeren in de samenleving zal op termijn leiden tot maatschappelijke
verzet en uitmonden in toename van onrust en geweld. Gevolg: een onveiliger, grimmiger en
asocialer Nederland met verscherpte tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen kanslozen en
kansrijken. Na jaren van repressief optreden naar de verharde samenleving zal er uiteindelijk
weer in preventie geïnvesteerd moeten worden. Wat we in de jaren 60 en 70 geleerd hebben
is nu uit en zal eind van dit decennium weer opnieuw her-uitgevonden worden. De
geschiedenis gaat zich herhalen. De PvdA ziet dit en wil dit tegengaan.
Ik geloof niet in dit soort wissels. Ik kies PvdA omdat ik wil dat elk mens kansen krijgt om zich
te ontwikkelen en een bijdrage te leveren en omdat ik geen onderscheid tussen mensen wil
maken. Het beleid van de PvdA is daar het meeste op gericht.
Met de PvdA kun je er van overtuigd zijn dat degenen met de sterkste schouders de zwaarste
lasten dragen en dat respect voor elkaar weer het credo wordt van de Nederlander
De huidige bezuinigingen op het speciaal onderwijs zorgen voor het doorschuiven van het
probleem Nu niet investeren betekent op lange termijn dat deze groep een grote afstand
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krijgt tot de arbeidsmarkt. Deze maatregelen heeft een avenrechtse werking en komt als een
boemerang weer terug zowel sociaal als financieel.
Nvt
De PVVer zou ik vragen hoe het nu voelt om geen enkele invloed te hebben binnen de partij
en dat hij bij de PvdA meer te zeggen heeft. De VVDer en de CDAer zou ik vragen met het
hart en verstand te denken in plaats van enkel en alleen te kiezen voor regeren met het
huidige (gedoog)kabinet.
CDA: beroep doen op christelijk uitgangspunt: Wat je aan de minste der mijnen hebt
gedaan... VVD: liberaal betekent wel degelijk samen verantwoordelijkheid nemen voor de
laagstbetaalden en mensen die afhankelijk zijn van de overheid voor zorg e.d. PVV:
onbegonnen werk!"
De huidige crisis vraagt om hervormingen op veel vlakken, alleen op basis van solidariteit kan
er genoeg draagvlak voor deze hervormingen worden verkregen. De sociaal democratie geeft
hiervoor de perfecte basis
Wees verstandig
neem uw verantwoordelijkheid om het land te besturen
ik zou dat doen met een appèl op hoofd en hart: realiteitszin aanbrengen, meegevoel met
álle lagen in de bevolking, maar ook overbrengen dat ook de PvdA van mening is dat alle
handen die kunnen werken, dat ook moeten. Geen pappen en nathouden, pamperen, maar
aan de slag en accepteren dat je niet altijd op het gewenste niveau kan werken. Maar wel
gaan werken.
Bezuinigingen! Akkoord, maar niet op de zwaksten in de samenleving. Laat je niet mee
sleuren met deze waanzinnige bezuinigingen. Toon je sociale gezicht. .
Geen antwoord
niet. ieder heeft recht op zijn eigen ideologie.
De PvdA zorgt voor een welvarend en eerlijk Nederland: eerlijke verdeling van de lasten, niet
de rekening van de crisis bij de burger leggen. De PvdA geeft fatsoen nieuwe inhoud:
fatsoenlijke overheid, fatsoenlijk milieubeleid, gebaseerd op feiten en onderzoek en niet op
onderbuikgevoelens.
Wanneer je de kwaliteit van onze samenleving wil borgen, dan moet je ervoor zorgen dat de
onderkant goed geregeld is.
Dat ga ik niet proberen.
Zonden mijn energie
Doe toch even normaal !
De PvdA is een partij die staat voor vrijheid van meningsuiting, integratie, compassie,
naasten hulp, onderwijs en zorg.
Als je echt gelooft in verantwoord en eerlijk ondernemerschap met balans tusen eigen
verantwoordelijkheid en beloning voor initiatief en inzet; als je niet alleen kiest voor
compassie, maar daar ook in woord en daad nog inhoud aan wilt geven; als je echt wil
opkomen voor Henk en Ingrid die niets zullen merken van beperking van de
hypotheekrenteaftrek maar wel het slachtoffer zijn van verhoging van de
ziektekostenpremies, en allerlei eigen bijdragen in zorg, welzijn en kinderopvang; Kies dan
voor een partij die staat voor een samenleving die we samen maken in plaats van individueel
afbreken. Dát gesprek gaan wij, bijna met iedereen, graag aan.
3


























Onbegonnen werk
Zorg voor een sociale samenleving, waar respect voor een ieder is met een kans voor
iedereen hetgeen bijdraagt aan een stabiele samenleving met de nadruk op samen!
Niet, vergeefse moeite
Begin ik niet aan, want het is onbegonnen werk.
Er moet geregeerd worden met verstand van zaken, met de mens centraal in de samenleving
en zonder eigenbelang maar met een zakelijk inzicht. Weg hanengedrag en zakkenvulgedrag!
Ik zou vragen hoe zij de toekomst van mijn broertje zien, die met de plannen van dit kabinet
nooit meer in aanmerking komt voor een beschutte werkplek en hoogstwaarschijnlijk voor
de rest van zijn leven achter de geraniums belandt. Net als duizenden anderen. Of we daar
aub samen de schouders onder kunnen zetten. Eerst de villasubsidie afschaffen (want eerlijk
is eerlijk, iedereen is inmiddels wel overtuigd dat die echt niet kan blijven, het is nu nog
slechts een partij-politiek dingetje) en dat geld gebruiken voor de meest kwetsbaren in de
samenleving.
VVD en PVV ers lukt toch niet. Het CDA vooral op het sociale gebied
De stem van de burger vertalen in beleid is niet voorbehouden aan populisten, maar aan
sociaaldemocraten.
Jullie zijn nu niet te overtuigen, regeer ook maar rustig door. Volgende periode worden jullie
niet alleen fan van het nieuwe linkse opbouwkabinet, maar waarderen jullie zo de nieuwe
warmte in de samenleving, dat je smeekt lid te mogen worden!
Wil Nederland haar inwoners toekomst bieden dan zijn bestaanszekerheid, solidariteit,
meetellen en perspectief zien randvoorwaardelijk. De PvdA draagt dit als enige partij volledig
uit.
De VVDer en PVVer zijn waarschijnlijk niet te overtuigen. De CDA;er probeer ik te overtuigen
door een beroep te doen op de sociale achtergrond van de partij
Daar begin ik niet aan. Uit het huidige kabinetsbeleid blijkt dat argumenten, hoe solide ook,
deze partijen niet kunnen overtuigen. Het regeerakkoord is leidend en niet de argumenten
van anderen. Deze partijen zijn te zelfgenoegzaam bezig met het te grave dragen van alle
sociale zekerheden die we de laatste 50 jaar hebben opgebouwd. Kortom: ik besteed mijn
energie aan die zaken die de (zwakkere) burger kunnen dienen.
Een partij die vrijheid voor iedereen nastreeft zonder dat anderen daar de dupe van worden.
Denk aan uw medemens - hoe wordt een goede gezondheid gegarandeerd in takt met
pensioenverlaging en prijsindex ook nog stijgt - en wat heeft u tegen echte democratie waarom wordt de burger niet veel vaker door middel van referendum gevraagd, het spaart
vele lange onnodige discussies en administratie - dus meer geld voor de zorg enz.
De illusie dat iemand met 100 woorden te overtuigen is, heeft de PvdA gelukkig reeds lang
achter zich gelaten. Overtuigen begint met nabijheid en resultaten.
De PvdA is dé partij die een sterke economie combineert met solidariteit en een open
internationale blik op de toekomst - het Rijnlands model dat bewezen succesvol is en dat ook
voor de toekomst moet en kan zijn.
Als je kiest voor je medemens, betaalbaar wonen/leven en sociale zekerheid dan is er maar
een partij die daar vol voor gaat.
De Partij van de Arbeid is en blijft een sociale en democratische partij voor alle lagen van de
bevolking en een partij die de vernieuwing niet schuwt.
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Geen behoefte
Solidariteit en samenwerking tot voordeel met en voor elkaar geeft de beste garantie voor
een goede samenleving waarin het goed leven, wonen en ondernemen is. Vergroting van
tegenstellingen leidt tot onaanvaardbare spanningen met alle kosten, narigheid en wanhoop
van mensen als gevolg. Bij uitzichtloosheid hebben mensen niets meer te verliezen en dat is
voor vrede en vrijheid heel gevaarlijk. Dus blijven investeren in elkaar en onszelf.
De onderkant van de samenleving moet ontzien worden in kader bezuinigingen, de breedste
schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De PvdA heeft realistische voorstellen in dit
kader zodat de economie blijft draaien.
Ik zal geen energie stoppen in een VVD-er, CDA-er aanspreken op opkomen voor de
zwakkeren als christelijk principe en die PVV-er zou ik zeggen kom uit dat PVV doolhof waarin
je verdwaalt bent geraakt door alle verbroken beloften van Wilders, terug naar de PvdA want
daar heb je wat aan"."
Ik doe niet aan elevator-pitches. Geen woorden maar daden!
Aangeven dat het belangrijk is dat alle inwoners de kans moeten krijgen en nemen om
volwaardig mee te doen aan de samenleving. Hiervoor is het nodig om de beschikbare
middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen, waarbij we rekening moeten houden met de
internationale ontwikkelingen. Verder moeten we eerlijk zijn naar de bevolking en geen
onmogelijkheden verkopen zoals handhaven van AOW bij 65 jaar of het in stand houden van
de huidige welvaartstatus. Kijk elkaar recht in de ogen aan en wees eerlijk in het beoordelen
van elkaars argumenten.
Daar begin ik niet aan. Ik richt mij wel op de bulk van Nederlanders die partijloos is.
Zijn we één samenleving, geloven we in naastenliefde en solidariteit? Kun je het volk nog
steeds verheffen? Òf denken we als boekhouders, eerst aan de euros, dan aan de doelen?
Kies voor “samenleven, help elkaar, heb mededogen, kies PvdA"
De PvdA is een open democratische partij die staat voor een rechtvaardig maar ook voor een
sober en sociaal beleid. Iedereen kan zijn inbreng hebben en iedereen moet volwaardig
meedoen in onze samenleving. Lees geen Telegraaf maar beoordeel onze daden.
Hoeveel denken jullie dat het minimunloon is?
De pvda staat voor een samenleving gebouwd op de waarden van sociale zekerheid,
toegankelijke zorg en welzijn voor een ieder, een sociaal-economisch
werkgelegenheidsbeleid gebaseerd op kennisontwikkeling en duurzaamheid en integratie
binnen Europa en een dominante rol van de overheid
Geen idee.
ik ben ‘geen zendeling’ en ledenwerver. Het gaat om onderwerpen en zaken en dat die
opgelost worden en dat doet de PvdA vanuit een motivatie en visie. Deel je die visie en sta je
daarvoor open dan ben je PvdA-er!
Dat zij voor een goede economische ontwikkeling ,rentmeesterschap en zorg en welzijn toch
echt bij de verkeerde partij zitten. En dan is de lift boven.
Ik maak daar geen tijd voor vrij, als ze al hebben gekozen laten zij zich niet meer door
anderen overtuigen.
Door het te trachten te overtuigen van het belang van de uitspraak van Mahatma Gandhi
Voldoe aan je behoefte en niet aan je begeerte!""
Zou het niet doen.
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Als dit echt uitgesproken leden zijn va de partij zijn ze vast niet in 100 woorden te overtuigen
om zich bij de PvdA aan te sluiten. Wel moeten ze niet tegen me beginnen te zeiken over de
effecten van bezuinigingen, want ik heb ze in minder dan 100 woorden uitgelegd wie
daarvoor verantwoordelijk zijn. Wellicht dat dat overtuigend werkt.
Pensioenleeftijd omhoog? Hypotheekrente afschaffen? De euro en de banken redden? We
zeiden het al en deden het al in 2006 en 2008. Maar ja, eerlijke politiek is naïeve politiek. Dus
jullie hebben gelijk, jullie hebben de macht. Maar ik kan mezelf blijven. Denk daar maar over
na. En verder? You are welcome.
Dat een liberale geest ver moet staan van huidige kabinetsmaatregelen als overheidsdwang,
verdere regulering en het opleggen van regels (zoals verplichte verkoop van huurwoningen)
Omdat de PvdA weer het sociale en bestuurlijk gezicht van Nederland gaat vormen waar elke
Nederlander van welke afkomst dan ook zich thuisvoelt en solidariteit en samenwerking
voorop stelt
De Partij van de Arbeid is er in tegenstelling tot dit kabinet wél voor de hardwerkende
Nederlander. We zorgen voor uitstekend onderwijs, goede zorg en als je even niet mee kunt
doen, dan is er een vangnet voor je. We schaffen de villasubsidie af en laten diegenen die
voor deze crisis hebben gezorgd, de rekening ook betalen. Kortom: sociaal, degelijk en
lettend op de centjes.
Hebben jullie ook zo’n zin om nou eens constructief aan de samenleving bij te gaan dragen?
Ik zou de anderen erop wijzen dat het land bestuurd moet worden en dat daar daden voor
nodig zijn, geen loze kreten. Maar ik ben bang dat de hang naar kretologie bij deze partijen te
zeer verankerd is om enig effect te hebben
Doe nou is sociaal man!
x
De PvdA is een democratische progressieve partij. Gaat uit van gelijkwaardigheid van
mensen, solidariteit tussen mensen en biedt perspectief voor iedereen en sluit niemand uit.
Met vvd’er; denk wat meer om iemand die minder kansen heeft gehad dan jij, met cda’er;
hoe is het mogelijk dat je je keer op keer in de hoek lat zetten door je gedoogpartner met
pvv’er; hoeveel beloftes mag je partijleider nog breken, voordat de schellen van je ogen
vallen?
Zou het niet weten!!
De Partij van de Arbeid is de enige partij in Nederland die de middenklasse en jongeren niet
is vergeten. Wij staan daarnaast garant voor werk. Onze partijnaam zegt het al: Partij van de
ARBEID. Wij staan voor drie dingen: WERK, WERK, WERK! Onze partij zorgt voor werk en
investeert juist wel in de toekomst en onderwijs, terwijl Rechts daarop bezuinigt. Wij zorgen
ervoor dat iedereen blij oud wordt, terwijl Rechts dit voor een enkeling mogelijk maakt.
Ik zou de lift op stil zetten.
De noodzaak te werken aan een toekomstbestendig Nederland waarbij met name wordt
gedacht aan de zwakkeren in de samenleving. Het gaat erom de negatieve spiraal (euro,
economie, etc.) om te buigen in een positieve richting, waarbij herstructurering van kennis,
macht en inkomen wordt gerealiseerd.
Wees solidair en zorg dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Ik weet dat ik ze niet kan overtuigen, dus steek mijn energie in andere zaken
Mijn partij is onmisbaar voor het land.
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Nederland is altijd nog een welvarend land. Dat komt omdat we meer dan in andere landen
mensen kansen geven in onderwijs, in jeugdvoorzieningen, en we zijn spaarzaam. En toch
willen investeerders het liefst in Nederland beginnen. Laten we dat zo houden en samen de
toekomst bouwen. Niemand bij voorbaat uitsluiten. We hebben straks iedereen nodig. Dus
niemand het land uitsturen.
Tot nu toe is de ontwikkeling van het individu erg belangrijk geweest. Door middel van
scholing zijn de kansen erg vergroot. Hierdoor lijkt het alsof de kansen voor eenieder gelijk
zijn. Dit is niet waar. Belangrijker dan ooit is oog te krijgen voor deze ongelijkheid en solidair
te zijn met hen die door het lot niet zo goed bedeeld zijn en respect en waardering te hebben
voor hun, wellicht geringer, aandeel in deze maatschappij.
Sluit je aan bij de PvdA om de echte problemen van ons land te lijf te gaan op een manier en
wijze die recht doet aan solidariteit, zwakkeren in de samenleving bescherming biedt maar
tevens kansen. Een partij die samen wil binden en bruggen slaat in plaats van haat te zaaien
en de verschillen uit te meten
PvdA is de enige partij die gaat voor gelijke kansen voor iedereen en een vangnet creëert
voor diegenen die het (even) wat minder hebben.
Elke weldenkende Nederlander is toch een voorstander van eerlijk delen van macht, kennis
en inkomen.
Niet, je bent een sociaal democraat vanuit je hart (dat niet voor niks links zit ;-) en niet omdat
iemand anders vind dat hij je moet overtuigen van dat gevoel, als je dat niet zo voelt moet je
gewoon niet bij de PvdA zijn, maar zit je prima bij de VVD, CDA en/of PVV. Iedere partij heeft
een functie en ook de achterban die daarbij past en zich daar thuis voelt.
Het gaat allemaal om mensen die allemaal evenveel waard zijn. Politiek en religie moeten
strikt gescheiden zijn! Eerlijk delen van macht en welvaart. Hypotheekrenteaftrek boven
300000 euro afschaffen. Sociaal democratie is een gevoel dat je moet hebben om bij de PvdA
te willen horen. Als je deze standpunten onderschrijft kom je automatisch bij de PvdA uit.
Het kabinet bestaat alleen door gedoogsteun. (of U bent kabinetspartij maar heeft alleen
gedoogstatus). Wij, de pvdA, willen niet regeren met gedoogsteun. Wij gedogen wel
partijleden die kritisch, sociaal-democratisch en vooruit, sociaal liberaal zijn. Sluit u aan en
maak een fatsoenlijk en normaal kabinet mogelijk!
Ik zou ze de grote betekenis van het begrip solidariteit bijbrengen en ze overtuigen dat een
sterke overheid de beste bescherming biedt voor de minst draagkrachtigen.
Heb je onlangs de reportage bij Eén Vandaag gezien, over Harrisburg? Daar geldt het recht
van de sterkste en dat heeft geleid tot 30% werkloosheid en de middenstand failliet gaat. Een
Nederland waarin de rijken rijker worden en de armen armer worden, levert uiteindelijk
niemand iets op, behalve sociale onrust en koopkrachtdaling. Het is in ieders belang dat we
‘de boel bij elkaar houden’; en dat de overheid een nivellerende rol speelt. De PvdA kiest
voor een maatschappij waarin we mensen niet in de kou laten staan, door te investeren in
goed onderwijs, betaalbare zorg en ondersteuning voor degenen die het echt (even) nodig
hebben om mee te kunnen (blijven) doen. Dát maakt Nederland sterker.
Als het echte leden zijn heeft dat weinig zin.
De PvdA durft keuzes te maken en loopt er niet voor weg om verantwoordelijkheid te
nemen.
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De PvdA is een mooie partij, met een sterkere linkse koers. Zij moeten wel afscheid nemen
van de oude linkse elite binnen de partij en nieuwe linkse idealen brengen. Ook zal de PvdA
staan voor de mensen die hard werken en niet mee kunnen komen. Kom mij helpen
Het is absoluut onmogelijk om jullie er van te overtuigen dat het heilige geloof in de wondere
werking van de markt er voor zal zorgen dat de wereld en de mensheid ten onder zal gaan
aan die utopie. Het is daarom verspilde moeite om jullie te adviseren om lid te worden van
de PvdA. Als jullie eindelijk inzien dat de overheid nodig is om tegenwicht te bieden aan de
desastreuze uitwassen van de markt, zul je spijt krijgen als de haren op je hoofd dat je nooit
lid bent geworden van de PvdA. Een partij die niet moe wordt van het zoeken naar een
duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen en deze wereld.
Daar is het waarschijnlijk te laat voor. Energie kun je beter steken in zwevende kiezers.
Ik wil hun uitleggen dat als het huidige kabinet zo doorgaat met het aantasten van de sociale
zekerheid dat er een ondergroep ontstaat in Nederland die zijn weerga niet kent. Ook dat
zijn kiezers! Ook zullen de kinderen van de lage en de middeninkomens voor een gedeelte
niet meer gaan studeren omdat de studieschuld wel erg hoog gaat worden. Ook door het
niet of onvoldoende opbouwen van pensioenrechten van een groot gedeelte van de huidige
werknemers legt een grote rekening naar de toekomst. Het zal anders(eerlijker verdeeld
moeten worden)
Beste VVD’er, echte liberalen hebben niets meer te zoeken bij een conservatieve partij als de
VVD. Een partij die samenwerkt met het zieltogende CDA die haar christelijke waarden als
naastenliefde en barmharigheid te grabbel gooit. Een partij die zich laat gedogen door een asociale partij, de PVV, die de VVD aan de leiband heeft door voortdurend in te spelen op ‘wat
het volk wil’; en daarmee het kabinet regeren onmogelijk maakt.
Doe eens normaal man, laat iedereen in zijn/haar waarde. En zorg dat iedereen een
fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.
Ik zou het belang van een sterke collecieve sector benadrukken en he belang van een
gemeenschap in plaas van een gedeelde gemeenschap. Ook moeten woningmarkt en
arbeidsmarkt duurzaam hervormt. Verder moeten de lasten eerlijker verdeeld worden dan
nu het geval.
Jullie hebben - net als wij - de kennis en ideeën over uiteenlopende maatschappelijke
thema’s en oplossingsrichtingen. Wij hebben ook nog eens veel bestuurlijke ervaring en
binnen onze gelederen zwaargewichten met maatschappelijk draagvlak, die op korte termijn
bestuurlijk kunnen worden ingezet. Jullie en wij, ja wij allen willen weerbare Nederlanders
(blank, bruin, geel, zwart e.d), die vol trots zeggen wij zijn Nederlander". We moeten de
behoeftigen ondersteunen en anderen die niet-behoeftig zijn, zullen naar vermogen en met
de nodige scholing moeten functioneren en werken in de maatschappij. Zullen we het samen
doen? Kom dan bij ons."
Wat een onzin-vraag ieder heeft zijn overtuiging, ik overtuig liever iemand die twijfelt of
zoekende is.
De PvdA staat voor werk, werk en werk ook voor de zwakkeren in de samenleving. Mensen
die echt geholpen moeten worden krijgen die hulp. Eerlijke verdeling van de lasten dus
heffen naar inkomen!!!
Wat een onzinvraag, zij zouden mij ook niet in 100 woorden kunnen overtuigen, dus waarom
ik hen wel.
Onbegonnen werk
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Een rechtvaardige en open samenleving kan niet zonder het onverkort vasthouden aan
solidariteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, emancipatie van
diegenen die sociaal-cultureel ten achter zijn gesteld en absolute gelijkheid voor de wet van
alle burgers
Doe ik niet, iemand willen overtuigen is een verkeerde manier. Rustig in gesprek gaan en
hier en daar je punt proberen te maken door met voorbeelden komen, die in mijn naaste
omgeving voorvallen.
Ik ben van mening dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar dat iedereen een taak heeft om de
samenleving op te bouwen. Dat je verder kijkt dan je (christelijke) neus lang is, of je
portemonnee dik is! Hierbij vind ik direct aansluiting bij de PvdA. Geen enkele andere partij
kent deze brede maatschappelijk verantwoorde grondhouding. Wij zetten niet in op (of
tegen) bepaalde bevolkingsgroepen, wij zetten niet in op thema’s. Wij halen onze successen
niet over andermans rug! Onze partijbeginselen zijn levensovertuigingen, geen “hot items”.
Doe je mee dan doe je mee. Zo niet: ook goed. Maar dan ook niet zeuren als je de dupe bent
van het kabinetsbeleid!
Ik wil niemand overtuigen. Ik heb gelijk. ( altijd gekozen met voorkeurstemmen, dus het
werkt ).
De Partij van de Arbeid staat een sociale en rechtvaardige samenleving voor, waarin iedereen
telt, en kan dat ook, in bestuurlijke zin, waarmaken.
VVD: het asociale beleid voor de kwetsbare is reden om overstappen. CDA: het uitzonderlijke
gedrag rond milieu en natuur PVV: laat die wegblijven
Voor respect en tolerantie moet je bij de PvdA zijn
PvdA sluit niemand uit. Samen sterker. spreekt mensen aan op hun kracht en niet enkel op
zelfredzaamheid. PvdA wil investeren in mensen. tegen verkoop van sociale woningen door
corporaties.
Gelijke kansen maar ook plichten, goed onderwijs, kwalitatieve zorg, een eerlijkere verdeling
van de welvaart, sociaal vangnet waarin ieder ontdekt waar zijn of haar kracht en kansen
liggen om zo volwaardig mogelijk mee te draaien in de maatschappij Lokale werkgevers werk
gunnen en stimuleren mensen in vaste dienst aan te nemen Stimuleren van solidariteit en
betrokkenheid met elkaar Onverantwoorde grote uitgaven voorkomen door volkraadpleging
Lukt niet, zijn erg geprogrammeerd anti PvdA.
Ik zou citeren uit De respectmaatschappij, Wibautlezing van E. Tonkens. De PvdA wil beleid
dat mensen laat meedoen en meetellen. Dat is cruciaal voor zelfrespect, en zonder
zelfrespect geen respect voor anderen. Ook mensen die niet zo goed zijn op school moeten
zich kunnen ontplooien. Voor iedereen gelijke kansen op respect! De PvdA wil niet naar een
maatschappij waar je naaste bovenal je concurrent is. Samen maatschappij zijn, betekent
aandacht voor solidariteit. Omdat de PvdA kiest voor een beleid dat helpt om mensen te
laten meetellen, een beleid dat bijdraagt aan ontplooiing, solidariteit en bestaanszekerheid,
daarom is een keuze voor de PvdA de meest humane keuze.
De PvdA heeft zich altijd solidair getoond met mensen die minder hebben dan de
gemiddelde burger, zich altijd ingespannen voor goed onderwijs voor iedereen en wij willen
dat ook mensen uit andere culturen zich thuis kunnen voelen in Nederland en toch ook hun
eigen cultuur kunnen beleven. Wij verzetten ons tegen het fundalisme van alle richtingen.
Door deel te nemen aan het bestuur nemen wij onze verantwoordelijkheid.
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Voor hervormingen die noodzakelijk zijn om de (Euro)crisis te beteugelen heb je een kabinet
nodig dat wortels in de samenleving heeft en respect toont.
Solidariteit
Kunnen jullie leven met verregaande bezuinigingen op cultuur en de zwaksten van onze
maatschappij?
Mission impossible!
Perspectief voor een ieder. Geen uitsluiting van wie dan ook. Lift u mee?
Deze Partijen beschermen de middenstand niet. Al deze maatregelen zowel landelijk als
lokaal betekent dat middenstand meer dan 8% achteruitgaat. Denken jullie dat middenstand
weer op jullie stemmen? dan zullen wij doen indien de effecten zichtbaar worden.
Houd nu eens op met alleen te kijken naar wat het beste is voor je eigen portemonnee. Op
de lange duur wordt niemand daarvan gelukkig. Gebruik je energie om mensen te helpen die
het (even) niet zonder steun kunnen. Join us.
Dat lukt niet met de zelfde 100 woorden bij deze drie totaal verschillende partijen. Ze
hebben elk een ander aanspreekbaar punt
Moet ik over nadenken
De PvdA is een evenwichtige, sociale partij die mensen met hoge inkomens verbindt met
mensen die veel minder verdienen. Ook staat de partij dicht bij mensen die hier nog niet zo
lang wonen. Het is een partij die niet alleen opkomt voor de zwaksten, maar ook de
middeninkomens niet in de kou laat staan. De partij denkt vanuit de historische achtergrond
internationaal zonder het eigene uit het oog te verliezen. Kortom: het is mijn partij
Alleen door de sociale/financiële welvaart voor iedereen te laten gelden krijg je een
gelukkiger samenleving die onderscheid tussen groepen laat verdwijnen en je daardoor in
harmonie met de ander kan samenleven.
Wil je een partij die gaat en wil hervormen op wonen, banen, zorg, cultuur en onderwijs
zonder de lagere inkomens daarvan volledig de dupe te laten worden, steun ons, de pvda
Sociaal sterk gericht op individu en collectief
Ga alleen samenwerken met partijen die er ook toe doen, en laat u niet gijzelen door een
gedoger die alleen krenten uit de pap haalt
Ik zou geen poging doen, misschien met een echte CDA’er als die er nog zijn.
We zijn een stabiele partij, die verder kijkt dan de huidige kabinetsperiode, die volhoudbaar
beleid nastreeft waarbij iedereen meetelt en meedoet in een open samenleving. een partij
die ook in staat is grenzeloos te denken en een partij die zichzelf opnieuw kan uitvinden.
Kijk wat de uwen hebben aangericht in dit land. Het kan socialer (dus met minder negatieve
consequenties voor de zwakkeren) en hoeft niet slecht te zijn voor de economie.
Kies voor een samenleving , waar een ieder zich thuis voelt, waar gelijke kansen bestaan
voor een ieder en waar de toekomst met vertrouwen kan worden betreden. Houd op om te
polariseren, om mensen die zich hun hele leven hebben ingezet weg te zetten. Geen
concessie aan het Ned solidariteitsgevoel
Wordt Nederland weer een land waar zorg en onderwijs alleen betaalbaar is voor de rijken of
hebben we het lef zo te hervormen op de arbeidsmarkt en woningmarkt dat alle
Nederlanders een goede kwaliteit van leven krijgen? Kruip toch eens uit die comfortzone en
durf!! Dat durven we bij onze partij in ieder geval wel en we laten daardoor de zwaksten niet
in de kou staan. Kijk jezelf ‘s avonds eens recht in de spiegel aan.
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Is Nederland een samenleving? Als je antwoord ja is, werk dan mee dat we allemaal met
elkaar kunnen samen leven. Wordt lid van de PvdA!
Ik heb wel wat beters te doen
Een sociaal-democraat komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Deze mensen hebben
meer ondersteuning nodig om mee te blijven doen in onze maatschappij. Dit zijn de mensen
die niets te maken hebben mee deze crisis. Daarom moeten deze mensen ontzien bij de
aankomende bezuinigingen. De PvdA maakt zich hier sterk voor!!
In welke maatschappij wil jij je kinderen laten opgroeien? Juist ja.
Onze partij komt op voor de sociaal zwakkeren in de samenleving en laat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
Ik ga liever canvassen
Er is meer nodig dan alleen materialistische zaken om mensen zich gelukkig te laten voelen.
Dus investeer in onderwijs, cultuur, natuur en milieu
De sterkste schouders de zwaarste lasten.
Niet. De verhoudingen zijn dusdanig gepolariseerd, daar komen we nog in geen 100.000
woorden uit.
Wees verstandig, open uw ogen en bezuinig de economie niet kapot. Zorg dat kennis,
ervaring van mensen(jonge werknemers) niet verloren gaat.
Een veilig en fatsoenlijk bestaan in een open, vrije samenleving kan alleen bestaan als
burgers solidair zijn, zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving, een ander net zoveel
vrijheid gunnen als zichzelf en groepen mensen niet uitsluiten. Investeren in kracht en niet in
angst en altijd blijven werken aan progressie is de kern van de PvdA.
Behoud het goede, laat iedereen meedoen in de samenleving, beperk de HRA
Zeggen dat Henk en Ingrid zich zorgen maken over het rugzakje van hun kind op school en
diens pgb die ze kwijt zijn, en latere kans op werk voor hun licht gehandicapte kind, vrijwel
nihil is geworden. En Henk is zijn ban kwijt, bij de sociale werkvoorziening, ze leven nu als
gezin van de wajong uitkering van hun oudste zoon. Henk en Ingrid willen actie. Ze strijden
nu ook als lid van de PvdA
Dat de angst moet plaats maken voor positiviteit - Een wereld waar mensen het beste uit
hen zelf halen en gevoel laten zien en tonen" voor mensen die het om welke reden dan ook
minder mogelijkheden hebben dan jezelf - ondersteun korter of langer iemand die het
minder heeft - solidariteit terugbrengen is ieders opdracht. Er moet plek zijn voor iedereen in
ons mooie land - aardig zijn voor mensen die niet aardig zijn- lijkt me de slogan voor 2012 (
vrij naar Daniel Lohues)"
Onze samenleving heeft alleen kans van slagen wanneer we samen, solidair, onze krachten
bundelen. Samen werken aan een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Wanneer ieder vanuit
zijn kracht kan werken en hiervoor fatsoenlijk beloond wordt, kan onze samenleving alleen
maar sterker worden. Kijk niet langer alleen maar naar de individu, maar bundel alle
inwoners van ons land waar krachtigen de minder sterken meenemen en stimuleren! Geld
alleen maakt niet gelukkig of sterker, maar succesvol samenwerken en inzet voor elkaar
maakt de voldoening compleet! Dus stop met die afbraak en sluit je aan bij de partij die
arbeid voor iedereen serieus neemt!
Zinloos
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Jij wilt toch ook in een wereld leven waar je veilig met iedereen in de lift kan staan. Waar
mensen met elkaar in gesprek blijven en niet elkaar uitsluiten. Deze wereld bereiken wij
alleen wanneer wij elkaar niet op basis van achtergrond in een hokje stoppen. Iedereen die
zich crimineel gedraagt moet gestraft worden. Ieder kind heeft gelijke kansen om op te
groeien. Geweld en armoede moeten wij uit roeien. Dat kan door met z’n allen aan een
wereld te werken waar iedereen met zijn eigen talenten een plek krijgt en waar materiële
zaken niet belangrijker zijn dan voor elkaar zorgen.
Door overal een beetje te bezuinigen krijg je tegenstanders met je mee, want iedereen deelt
mee.
Voelt u zich niet meer thuis in dit verstandshuwelijk en bent u het beu om altijd concessies te
moeten doen. stop dan met het afbreken van de sociale voorzieningen en kies voor een
partij die op een verstandige manier wil bezuinigen zonder dat dat de meest kwetsbare
groepen hier iets van merken
Rechtvaardigheid, sterke overheid, solidariteit, sociaal Europa
We willen toch graag lid zijn van een partij die ontwikkeling als centraal thema heeft?
Dat lukt niet binnen de 7 minuten die voor deze enquête staat.
Niet aan beginnen
Kijk even na hoe vaak een sociaal democraat in Nederland of daarbuiten de helpende hand
heeft moeten bieden. Juist, heel vaak is het een sociaal democraat die de ellende moet
opruimen. Kijk maar als de lift blijft hangen!
De PvdA is tientallen jaren een stabiele factor in vele regeringen geweest zowel sociaal als
economisch. Juist nu is integer, open en transparant beleid nodig om Nederland door het
zware weer te loodsen. Samenwerking met de PVV is uitgesloten maar binnen het CDA en de
VVD is de stroming waar goed is samen te werken. Wanneer dit niet niet mogelijk is zal een
harde polarisering tussen links en rechts gaan ontstaan waar de PVV blij van wordt maar
uiteindelijk de burgers van Nederland de buitengewoon wrange vruchten van gaan plukken.
Een kabinet vanuit het midden is daarvoor het enige echte alternatief. De gedoogconstructie
kraakt bij de extra bezuinigingen in haar voegen en zal geen 2013 hoogstwaarschijnlijk niet
halen. Een brede regering met de PvdA is een must. Politici moeten voor het landsbelang
gaan en de VVD en het CDA moeten zich realiseren dat het gedoogkabinet in deze
omstandigheden een volstrekt monstrum is. De problemen moeten en kunnen alleen vanuit
een breed kabinet worden opgelost en daarbij is zeker de PvdA zo nodig samen met D66 bij
nodig.
Geen idee! Een PVVer is waarschijnlijk al zo verpest dat ik ‘m niet in mijn partij zou willen.
Zou er dus niet eens moeite voor doen.
In 2012 leven meer dan 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Dat moet echt
anders!
Het speelkwartier is over, we moeten nu weer echt aan het werk. Daar hebben we iedereen
voor nodig. En we gaan er eerlijk dat gaan we eerlijk doen. Nederland telt 10 miljoen mensen
buiten de Randstad, en die produceren echt veel meer dan Holland. En we gaan de jeugd
weer perspectief geven. Studeren niet afstraffen maar stimuleren. Vreemdelingenangst laten
we achter ons; dat boek, die beschamende periode ligt achter ons. Vooruit dus, samen naar
de toekomst!
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Of het nu om barmhartigheid gaat, verantwoordelijk zijn voor je eigen leven of het behoud
van een goed sociaal zekerheidsstelsel: dat alles vind je bij de PvdA. Maar ook moeten wij
weer gidsland in een tumultueuze wereld kunnen zijn. Stap dus over je eigen schaduw heen
en zie dat het voor Nederland het beste is als wij gezamenlijk onze schouders zetten onder
dat wat Nederland groot heeft gemaakt. De weg durven wijzen. Laten we dat doen in
gezamenlijkheid omdat samen nu eenmaal beter werkt.
Sta je voor gelijke kansen voor iedereen, niet alleen op opleiding en werk maar ook op
zelfrespect. Vind je dat iedereen meetelt, een rol heeft in de samenleving, ben je voor
solidariteit tussen rijk en arm, jong en oud, tussen bevolkingsgroepen en tussen volken, dan
kies je voor de PvdA.
Als je een sociaal hart hebt en begaan bent met de medemens, je wilt inzetten voor de
maatschappij en de zorg voor jezelf en voor elkaar, als je geeft om Nederland.
Een partij moet niet alleen willen scoren op de korte termijn (130 km), maar ook denken aan
langere termijn (duurzaamheid, behoud sociale klimaat, onderwijs.
Ik zou die persoon vertellen dat de PvdA staat voor een vrije en zorgzame samenleving.
Vrijheden van mensen worden gerespecteerd en niet zomaar onder het mom van meer
veiligheid op straat geschonden. Een zorgzame samenleving, waarin iedereen meedoet en
waar er vanuit humaniteit wordt gezorgd voor de zwakkeren, maar waarin ook voor
iedereen, (rijk of arm), goede basisvoorzieningen zijn, zoals goede (Brede) scholen, goede
gezondheidzorg, fatsoenlijk werk, cultuur en musea, onafhankelijke rechtsspraak. Ik vraag mij
echt af of ik deze mensen kan overtuigen, want dit kabinet is voor conservatieve blanke
mannen van middelbare leeftijd, die hun status ontlenen aan bezit en hun positie nu zien
verbeteren" doordat zij met een grote auto 130 mogen rijden op de snelweg. Angst hebben
om hun bezit te verliezen en daarom hameren op veiligheid, desnoods ten koste van de
vrijheden die wij kennen. Hun oppervlakkigheid maskeren door cultuur af te wijzen en dit te
benoemen als elitaire linkse hobby. Kortom alles waar ik voor sta letterlijk onder het mom
van bezuinigingen af te breken. Maar, ik ben dan ook geen blanke man van middelbare
leeftijd. "
CDA past niet in een kabinet die niet sociaal is. Hiermee wordt de eigen achterban in de kou
gezet en alles waar Christenen voor staan.
Wat een onzin vraag.
Voor continuïteit en solidariteit biedt de PvdA de beste basis om in Nederland als een stevig
bestuurlijk bolwerk inhoud te geven aan het belang van zo veel mogelijk mensen in de
samenleving.
De PvdA heeft oog voor een goed evenwicht tussen economische belangen, innovatie en
sociale zekerheid.
Als u wilt dat dit land en Europa een toekomst heeft, ondergraaf dan niet met de door u
voorgestelde bezuinigingen, de sociale cohesie en de solidariteit die nodig is in deze moeilijke
tijd.
De PvdA gaat voor een Europa en voor kansen voor iedereen. Arm of rijk. Elke burger telt
mee. In Nederland maar ook in Zuid Europa. Onze welvaart hebben wij ook aan deze mensen
te danken.
Leden van een andere partij zijn niet te overtuigen van hun ongelijkheid. Politici kunnen niet
luisteren en denken alles te weten en geven nooit een fout toe.
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Een PVVer ga ik niet overtuigen. Een VVDer of een CDAer zou ik er op willen wijzen dat een
rechtstaat zonder socialisme niet of onvoldoende functioneert.
Alleen samen kunnen wij deze crisis te boven komen. Het principe de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten moet toch iedereen aanspreken.
Dat is voor iedere persoon verschillend.
ik zou de cda’er aanspreken op het kabinetsbeleid aangaande de zwaksten in de
samenleving. voor een groot deel van de cda achterban geldt dat ze zich niet
vertegenwoordigd voelt in dit kabinet. vvd en pvv zou ik niet willen aanspreken, het land
wordt een slechte dienst bewezen. Sociale samenhang is een groter kapitaal dat menig
aanhanger van het marktfundamentalisme denkt.
In stilstand ontwikkelt een maatschappij zich niet. Sta open voor veranderingen. Stilstand
water gaat stinken.
Samenwerken aan een land waar iedereen kan meedoen en niemand aan de kant wordt
gezet is niets meer dan fatsoenlijk met mensen omgaan.
Vanuit vrijheid en solidariteit verbonden met Europa
De CDA’er wijzen op verantwoordelijkheid voor de medemens. Dat vraagt om solidariteit en
compassie voor anderen. En zorg dragen voor onze leefomgeving om daarmee ook de
komende generaties gezondheid en welzijn te geven.
Stel alles aan het werk om het mogelijk te maken dat mensen participeren in de
maatschappij. Wees eerlijk en zorgzaam voor een ieder die dit echt niet kan. Maak je sterk
voor Werk en Zorg, help ons Nederland het sociaal gezicht te behouden.
Zou me niet lukken
Dat is ijdele hoop. Het grootste verschil met mn de pvv is politiek bedrijven vanuit angst en
uitsluiting. Het is en blijft stuitend dat we in Nederland al 8 jaar gegijzeld worden door dit
populisme. De pvda is en blijft een partij die het moet hebben van de lange adem. Ik ben er
van overtuigd dat de pvda weer aansluiting krijgt bij een groot deel van de Nederlandse
bevolking, in die zin ben ik net Spekman alle andere pvda-ers optimistisch, tegen de
verdrukking in!
De partijen die de mensen dekken die verantwoordelijk zijn voor de ellende waar we nu in
zitten zullen nooit in staat zijn om de crisis op te lossen. Het kapitalisme is verantwoordelijk
voor de crisis dat los je niet op door nog meer kapitalisme te bepleiten. De overheid moet
meer aan het stuur en dat vraagt om sociaal democratie
Een statement is voldoende: solidariteit! Juist nu!
Wilt u neerlandicus leefbaar houden, tweedeling niet nog erger maken met. Alle gevolgen
Vandoren. Stap dan over!
U hebt alle drie in het verkiezingsprogramma zaken staan die de PvdA ook zou willen
uitvoeren, maar de verhouding tussen de verschillende aspecten en de onderlinge
samenhang ervan verliest u uit het oog. U bent te eenzijdig bezig; legt de nadruk op één
aspect en verliest daarmee het zicht op de echte maatschappij. Het evenwicht vindt u in de
PvdA.
Doe eens normaal man!
Dit kabinet is rancuneus tegen de middeninkomens, tegen de uitkeringsgerechtigden en
tegen mensen die van cultuur houden.
Doe eens sociaal, man!
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In wat voor land willen wij wonen? Een land waar werk is voor iedereen die kan werken,
waar onderwijs topprioriteit heeft, waar jong en oud wordt geacht, waar mensen elkaar
willen ontmoeten, waar de natuur wordt beschermd, waar kunst en cultuur wordt gezien als
het zout in de pap, waar aandacht en zorg is voor elkaar, waar mensen zich veilig voelen.
Daar maakt de PvdA zich hard voor. U toch ook?
Beperkte inkomensverschillen zijn de allerbeste garantie voor een rustige en veilige
samenleving. Geef iedereen een fatsoenlijk loon, ook schoonmakers. Kwaliteit mag beloond
worden, maar beperk uitwassen aan de bovenkant. Jaloezie maakt de samenleving hard en
wakkert criminaliteit aan. Laat zien dat vooral de rijken inleveren, dan creëer je ook bij de
middenklasse en zelfs aan de onderkant draagvlak voor de inderdaad broodnodige
bezuinigingen. En bovenal: investeer in werk, bezuinig daar waar het zo weinig mogelijk
banen kost.
Als u staat voor sociale rechtvaardigheid, hervormingen in ons sociaal stelsel en de
woningmarkt dan moet u bij ons zijn. Zo niet, blijf vooral waar u bent.
Doe nu eindelijk eens normaal man/vrouw.....
Ze luisteren toch niet!
Evenals dat ze mij niet kunnen overtuigen, kan ik hen niet overtuigen
Met de PVV’er is de lift onbetrouwbaar, dus we gaan via de trap. Echter de CDA’er wil
omhoog en de VVD’er omlaag. Ik kies voor beide benen op de grond. De VVD’er zal dan
meegaan.
Dat men geen partijvertegenwoordiger is maar primair volksvertegenwoordiger
Ik zou die persoon uitleggen welke hulp zijn moeder nog zou krijgen als deze regering in het
zadel blijft.
Wel eens geprobeerd rond te komen van een minimumloon of een uitkering? Ik wel, lukte
niet. Voor de PvdA telt iedereen mee. Ook mensen met beperkte mogelijkheden die een
steun in de rug van de overheid nodig hebben. Dit kabinet laat deze mensen vallen en snijdt
meedogenloos in hun bestaansmiddelen. Mee eens? Stem dan PvdA
Mensen, geef het toch toe. Bij deze bezuinigingen likt niet heel rechts Nederlands zijn vingers
af. Nee, hierbij likt héél Nederland zijn wonden. Nu, en vooral in de toekomst. Wees wijs, nu
kan het nog. Er zijn genoeg bezuinigingen te vinden waarover we het wél eens kunnen
worden. Laten we die kans grijpen!
Nederland kan zoveel beter.... Armoede horen wij idd niet te kennen en kunnen we uitsluiten
door geen armoedeval te creëren! Juist nu solidaire maatregelen voor een evenwichtige
samenleving!
Wees verstandig en kies voor een partij waarbij iedereen mee telt. Door te bezuinigen op
zorg, onderwijs, welzijn, cultuur, sociale zekerheid en werkgelegenheid maakt u grote fouten.
Misschien maakt u nu niet gebruik van die zorg, welzijn, onderwijs. Maar er komt een dag dat
u zelf of een familielid van u dat wel nodig heeft. De oplossingen van u partijen zij voor korte
duur. Maar PvdA denkt aan de toekomst en niet alleen voor u, maar ook voor de toekomst
van u en van uw kinderen. Daarom iedereen telt mee.
Het is noodzakelijk om een goede samenleving te behouden. en dat doen we niet door de
sterkste schouders te ontlasten en vervolgens de rekening bij de zwaksten van de
samenleving neer te leggen.
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Als je ziet hoe jullie de bestaanszekerheid van alle inwoners ter discussie stellen levert dat
alleen maar stemmen op bij de volgende verkiezingen. Ga zo door!!!!
Weet niet.
Ik heb geen enkele behoefte deze mensen te overtuigen zich bij mijn partij aan te sluiten. Dat
zou anders zijn als het een DD66’er, GL’er of SP’er was.
Weet dat actieve partijleden zich niet in 10 en niet in 1000 woorden laten ompraten. Niet
aangesloten burgers zijn te overtuigen. Europa, sociale zekerheid en leefbaarheid in wijk en
dorp zijn de thema’s
De lift valt stil, en de enige die daar adequaat op reageert ben ik: kom mensen, even de
handen uit de mouwen steken.
Dat zou ik niet doen, laten ze maar lid blijven van hun eigen partij
Die zijn niet te overtuigen...
Ik zou snel uitstappen
Onze partij staat voor een rechtvaardige samenleving waarin de breedste schouders, juist in
deze tijd, de zwaarste lasten gaan dragen. Op die manier voorkomt je een scheiding in de
maatschappij en zal maatschappelijke onrust worden tegengegaan. Dat is in het belang van
iedereen. Voor de VVD om de bedrijfsbelangen niet te schaden door stakingen en sociale
onrust; de CDA door te appelleren aan het rentmeesterschap en het sociale karakter van hun
godsdienst. Voor de PVV-er dat hij waarschijnlijk niet te overtuigen is van deze boodschap
maar de boodschap is feitelijk wel in het belang van Henk Ingrid, die modale arbeider, die
juist door dit kabinet aan alle kanten gepakt wordt.
Het hangt af hoe groot de PvdA wordt , alles is afhankelijk hoeveel stemmen de PvdA krijgt.
Je kunt alleen onderhandelen als je gelijkwaardig bent met het aantal stemmen die je
verzameld. Wij gaan ervan uit dat de PvdA gelijkwaardig is aan VVD en CDA alle zetels, dan in
onderhandelen wel mogelijk ,maar blijft PvdA een kleine partij zoals nu peilen aangeeftt dan
is het niet mogelijk om mee te denken, ik denk dat het CDA nog een appeltje te schillen heeft
met PvdA na de botsing met Wouter Bos. Een optie altijd met de VVD en dan maar
afwachten wat de rest wil inleveren
Een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen.
De PvdA is een partij met beide benen stevig in de realiteit van alledag. Vindt dat de euro
ondersteund moet blijven. Heeft oog voor de noodzaak van bezuinigingen, maar vindt dat de
pijn nu teveel bij de zwaksten terecht komt. Dit is gevaarlijk omdat het veel kiezers richting
Wilders (=isolationisme) drijft.
Wij investeren in mensen. Kennis en meedoen in de samenleving is daarbij een must.
Niemand mag aan de kant staan en we zorgen voor elkaar. Een werkklimaat waarin
werkgevers 55plussers nog gewoon een baan gunnen en niet als te duur worden
afgeschreven. Vindt U dit ook ?....................
De inrichting van ons land en de samenleving is te belangrijk om aan de markt over te laten.
Natuurlijk is er een eigen verantwoordelijkheid voor wat je doet en hoe je leeft maar
werkloosheid of hulpbehoevendheid is niet altijd eigen schuld. Daarvoor is er een overheid.
Daar uit blinde ideologie maar in bezuinigen is dom en kortzichtig, zeker als de structurele
tekortkomingen niet worden aangepakt (hypotheekrente aftrek, pensioen/AOW, zorg). Mijn
partij wil juist oplossingen voor de toekomst, niet voor korte termijn eigen belangen.
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De PvdA gaat niet voor het korte termijn gewin van kiezers, maar investeert in de toekomst
voor volgende generaties (niet alleen één volgende generatie) door prioriteit te geven aan
het versterken van de economie sectoren waarmee wij ons brood kunnen verdienen (kennis,
handel, financiële dienstverlening, media). De koek samen groter maken, daarna kijken hoe
we die eerlijk met elkaar kunnen delen. Nieuwe NL-ers hebben we nodig op de arbeidsmarkt,
niet afstoten.
Niet! Dat moet ook niet. Ik zou juist zeggen leven de verschillen. Op alle gebied. het verrijkt
ons. Wel spreken met elkaar en gewoon respecteren dat er politieke verschillen zijn.
Vervolgens vanuit die verschillen samenwerken. Lokaal kan dat , dus kan dit ook landelijk.
Ophouden met idioot gedrag en werken aan afgesproken doelstellingen. Ik werk al jaren als
PvdA bestuurder met christelijke partijen en Liberalen en lokale partijen. Het gaat over wat
je aan elkaar bind en niet om de verschillen uit te vergroten. Dat laatste leidt alleen maar tot
verwijdering en polarisatie in de samenleving.
Ons land heeft een grote kennisimpuls nodig om bij te blijven in de wereld. Dat betekent, dat
we samen met werkgevers alles zeilen bij de mast moeten zetten om de kwaliteit van ons
onderwijs te verbeteren, de na- en bijscholing van risicogroepen te vergroten. Als je het
daarmee eens bent, kijk dan eens naar ons program op dat punt, vergelijk met het huidige
regeringsbeleid en sluit je bij ons aan.
PvdA is een sociale beweging die niet wegloopt voor moeilijke vraagstukken en kiest voor de
mensen aan de onderkant van de samenleving en voor de middeninkomens. Mensen die het
moeilijk hebben echter ook wijst op eigen verantwoording. Een Partij waarbij iedereen bij
terecht kan zonder achtergrond waar hij vanaf afstamt of welk geloof dan ook,
Verantwoordelijk sociaal en eerlijk de PVDA
Wij zijn tegen een tweedeling in de maatschappij, die er onvoorwaardelijk komt als we zo
doorgaan. Dit zal tot een forse escalatie leiden met alle (ook geweldadige) effecten van dien.
Dit kan nu noge voorkomen worden door een eind te maken aan dit kabinet.
Niet aan beginnen, deze partijen staan, op dit moment te ver van ons gedachtegoed af;
eventueel CDA op het mededogen voor de onderkant van de samenleving, dat bij het cda
geheel uit het oog is verloren.
De PvdA komt op voor de zwakkeren in onze maatschappij. Zij, die het niet (meer) redden
verdienen alle steun. Om een gezonde gedragen economie op poten te zetten, een economie
waar iedereen profijt van heeft, hebben we iedereen in Nederland hard nodig. Niet alleen in
Nederland, maar ook in Europa. Solidariteit met mensen in Europa en ook met mensen uit
andere delen van de wereld. De PvdA probeert dit op een verstandige manier dichterbij te
brengen. Daarom is steun aan de PvdA onontbeerlijk.
Rare vraag: ik kan aan de buitenkant van burgers niet zien van welke partij ze zijn. Het is ook
niet het eerste wat ik wil weten van burgers. Acht woorden: de PvdA is een sociaaldemocratische volkspartij.
Dat weet ik niet
Zo eenvoudig gaat dat helaas niet!
De PvdA zal ook bezuinigingen doorvoeren, dat zal wel moeten, maar zal daarvoor andere
maatregelen nemen dan het huidige kabinet. Nl. de hypotheekrenteaftrek beperken,
pensioenleeftijd eerder verhogen, beperken infrastructurele maatregelen, bezuinigen op
vredesmissies defensie, bezuinigen op overheidsuitgaven.
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Kiezen voor de burger betekent ook kiezen voor solidariteit met mensen. Dus speel mensen
niet tegen elkaar uit maar zoek naar de eigen kracht van mensen en stimuleer dat, ongeacht
afkomst of sekse. Zorg dat er altijd een vangnet is voor de echt zwakkeren. Een solidaire
samenleving koestert het menselijk kapitaal, daar zit de kracht. Ben je het daarmee eens sluit
je dan aan bij een partij die dat in haar vaandel heeft. Het kan zoveel anders.
Geen idee
Als we degenen die zonder hulp niet mee kunnen komen in de steek laten, zal onze unieke
solidaire Nederlandse samenleving verloederen. Steeds meer politie, steeds strengere
straffen en het lost niets op.
De PvdA is de partij die het best de balans bewaart tussen economie en ecologie, tussen
nationaal belang en Europa en tussen sociaal en individu.
Solidariteit is de kern van de samenleving. Geeft de jus aan je leven. Meer, alsmaar meer
alleen voor jezelf brengt je misschien een luxer, veilig bestaan in huis, maar niet buitenshuis.
Een wereld, waar iedereen alleen dat nastreeft, is niet de wereld waarin je wilt wonen.
Nvt
Als je verstandig wil bezuinigingen ieder weer zelfrespect wil geven, zonder de economie
kapot te bezuinigen met behoorlijk draagvlak in de bevolking om vervolgens weer sterker
ook als Europa uit de crisis te komen wordt dan lid van de pvda.
Marktwerking in een aanbodeconomie werkt niet: zie zorg en nu de tandartsen(VVD). Hirsch
Ballin had ECHT gelijk (CDA). De veiligheid neemt af door aanpak crisis van dit kabinet
(PVV).De lage jeugdwerkloosheid is nog steeds te danken aan kabinet Balkenende/Bos
(ALLEN)
Word in godsnaam géén lid van onze partij. Jullie opvattingen staan helemaal haaks op de
onze!
Rood/Rooms heeft ons land gemaakt met de veerkracht van het vangnet en samen met de
liberalen voor prachtig beroepsonderwijs. Loop mee in het veld; ziet wat er gebeurt en
bekeert u. Laat de PVVer in de lift en stap met mij uit om de positieve krachten in dit land
weer te verenigen.
U wilt toch ook een sociaal, veilig en progressief Nederland. Waar het goed toeven is en
iedereen zijn/haar dromen kan verwezenlijken, rekening houdend met de mogelijkheden die
er zijn.
Wees een mens en toon je sociale hart. Ga met ons mee in een leefbaar, sociaal en veilig
land
Met een PVVer zou ik het niet eens willen proberen. De CDA er en VVD ers zou ik er op
wijzen dat de huidige bezuinigingen heel erg eenzijdig op de onderkant van de
(arbeids)markt terecht komen. De stapeling". De CDA ers zou ik aanspreken op zijn sociaal
gezicht. De VVD er zou ik wijzen op de maartschappelijke effecten van de tweedeling die
door het kabinetsbeleid wordt bewerkstelligd. Dat is voor de langere termijn niet goed voor
de BV Nederland. We moeten werken aan herstructurering, niet aan afbraak."
Zijn niet te overtuigen.
N.v.t.
Wij bezuinigen op alles en iedereen, maar ontzien de mensen die niet kunnen
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Lijkt mij onbegonnen werk of de lift moet blijven steken. Als ik het zou doen met volle
overtuiging en met respect de personen. Ook voor de voor de politieke overtuiging van de
ander. Behoudens het gedachtengoed van de PVV.
De PvdA staat voor solidariteit in de samenleving. Een solidaire samenleving zorgt dat de
zwakkeren ook in deze samenleving goed kunnen leven.
PvdA staat voor sociaal beleid waarbij bestuurskracht ingezet wordt om Nederland op een
verantwoorde manier door de crisis te loodsen zonder dat de onderkant van de samenleving
daar de rekening voor betaalt. begrotingsdiscipline en focus op een samenleving waarin
iedereen mee blijft doen, wat alleen kan als de banenmachine blijft draaien en de
concurrentiekracht van Nederland in stand blijft. Wij hebben een plan om te doen zoals Kok,
Wieigel en Lubbers adviseerden: investeren ! Waar alleen het geld regeert valt de
samenleving om !
Op dit moment worden veel van de kiezers die ontevreden zijn over hun situatie aan de kant
gezet. Het (A)Sociale van het CDA herkennen de mensen zich niet meer in. Een groot deel
van achterban van de PVV ziet hun positie ook in een neerwaartse spiraal gaan. De VVD-ers
zullen wel blij zijn, immers, de klassen komen weer terug (ondanks dat ze bedenker zijn van
het sociale systeem). En het Groen heeft geen plaats meer. Open jullie ogen eens en doe
eens normaal sociaal!
Voor een ieder van die partijen is dat onbegonnen werk, het is veel interessanter iemand te
overtuigen die altijd roept ik doe niet aan politiek", daar is nog wat te winnen!"
Aan mensen die nu nog aanhanger van deze partijen zijn zal ik zeker geen 100 woorden
besteden om ze om te turnen. De VVD/PVV en die paar CDAers die nog over zijn hebben
aangetoond door deze partijen nog te steunen niet voor redelijke rede vatbaar te zijn.
EERLIJK zullen we alles delen, zowel de lusten alsook de lasten
Zinloze actie! Begin ik niet aan.
Door te vertellen dat investeren in de toekomst ook investeren in mensen is, onderwijs, werk
moet er voor iedereen zijn. Wijzen op vergrijzing en op de noodzaak meer jonge mensen in
Nederland te hebben en te houden. CdA zou ik leiderschap aanbieden en uitleggen wat
rentmeesterschap echt betekent. PVV zou ik uitnodigen om een wereldreis te maken.
Om het goed duidelijk te kunnen maken, zou ik allereerst de noodknop indrukken zodat de
lift zou stoppen. Dan zou ik voldoende tijd hebben om ze duidelijk te kunnen maken waarom
hun beleid op een fors aantal punten, met name in de sociale hoek (onderkant van de
arbeidsmarkt) niet juist is. Gezien het gevoerde beleid en de terugloop in zetelaantallen in
de peilingen hoeft van overtuiging geen sprake te zijn, omdat het steeds duidelijker wordt,
zeker na 1 januari, wat de gevolgen zijn (het inkomen van Jan Modaal gaat € 13,-- per maand
omhoog, maar de kosten stijgen met gemiddeld € 120,-- per maand; iemand in de bijstand
wordt door allerlei bezuinigingen op meerdere fronten gepakt; de lagere overheid
(gemeenten) mag het puin opruimen!)
Eerlijk delen, met verstand en met zicht op langere termijn. Solidariteit is een must.
Ze zijn niet te overtuigen. Arrogantie van de macht voert de boventoon. Verspilde moeite
Zorg dat een ieder kan en mag meedoen, het kan en moet socialer
Niet overtuigen, energie stoppen door meer als eigen partij duidelijkheid te scheppen, dan
komen leden vanzelf.
Dat lukt niet, ook al gebruik ik 10000000 woorden
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De PvdA is mijn partij. De partij op de linkerflank die oog heeft voor ontwikkeling en welzijn
van iedereen: jong, oud, wit, zwart, arm en rijk. Daarbij hebben wij extra aandacht voor die
mensen die voor hun ontwikkeling en welzijn extra steun nodig hebben. De mensen die iets
kunnen missen, steunen hen die het nodig hebben. (Sterkste schouders, zwaarste lasten.)
Wij maken Nederland met zijn allen voor ons allemaal. Iedereen is daarbij heel hard nodig.
Wanneer ik met een VVD’er, CDA’er of PVV’er in de lift sta, heb ik niet de behoefte om deze
persoon te overtuigen om zich bij mijn partij aan te sluiten. Wel wil ik met deze persoon een
discussie aangaan over keuzes die het kabinet nu maakt en of het kabinet in de gaten heeft
welke consequenties dit met name voor de minder bedeelden in dit land heeft. De afstand
tussen Den Haag en lokale problematiek is te groot geworden waardoor er nu mogelijk
desastreuse keuzes worden gemaakt.
Investeer in de toekomst en in een harmonieuze samenleving. Betrekt de mensen bij de
samenleving en sluit ze niet uit. Ieder mens telt mee.
De PvdA heeft zich bewezen als een constructief kritische partner die staat voor een
Nederland waarin gewerkt wordt aan zelfredzaamheid maar op een sociale manier. Er wordt
niemand buitengesloten en hufterigheid wordt niet geaccepteerd. De PvdA is dé
coalitiepartner die helpt bouwen aan een prettige samenleving zonder dat een andere partij
haar eigen idealen hoeft te verloochenen. NB: dit geldt alleen voor CDA&#39;er en
VVD&#39;er. Een PVV&#39;er zou ik niet proberen over te halen.
PvdA staat voor vooruitgang en kansen, met oog voor wie een steuntje in de rug nodig heeft.
Jij wil toch ook niet dat mensen door het eis zakken?
Het neoliberale roofkapitalisme eist dat we in ons land de bestaanszekerheid en het welzijn
van onze burgers afbreken. De PvdA kan het tegenwicht bieden dat leidt tot eerlijk delen van
werk, inkomen, gezondheid en veiligheid. Coöperatie ipv concurrentie en confrontatie.
(het is moeilijk onze partij heeft momenteel geen ruggengraat.)
Elk mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. De maatschappij is ook verantwoordelijk
voor hen die het zwaar hebben of buiten hun schuld niet of moeilijk mee kunnen doen aan
het arbeidsproces. Een sociaal vangnet is dus geen luxe, maar een noodzaak. Alles begint met
werk en meedoen in de maatschappij. Dat maakt mensen zelfstandig, onafhankelijk en
gelukkig. De PvdA zet zich daar primair voor in.
Dat doe ik niet. Ik ben geen dominee met bekeerdwang en mensen sluiten zich aan om een
andere reden dan u noemt.
Ik vecht niet tegen windmolens!
Politiek is een ander woord voor gemeenschap. mijn partij zoekt verbinding maken op
overeenstemming over wat de overheid moet doen. Politiek gaat primair niet om wat ons
van elkaar onderscheidt, maar om de bescherming van elementaire bestaansvoorwaarden.
Daarbij moet de zwakste groep medeburgers (bijv kansarmen) of de zwakste situatie (bv
milieu) voorop staan. Zij hebben direct die bescherming nodig. De VVD heeft een verkeerde
mix van vrijheid en gemeenschap. Het accent ligt teveel op het individu. De PVV is een
splitsende partij, haar naam onwaardig en zoekt niet de verbinding (zoals al gezegd de kern
van de politiek).
Juist in deze tijden van crisis is solidariteit van belang, een sterke overheid en eerlijke
lastenverdeling. Sociaal duidelijk en hard op misbruik.
Zou ze niet overtuigen. Ze zijn nl. niet te overtuigen. Zou zo snel mogelijk de lift verlaten.
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Onbegonnen werk.
De PvdA heeft vooral behoefte aan idealisten die loyaal zijn aan de partij......ook als ze geen
politiek personeel kunnen/mogen zijn. Met 100 woorden verkrijg ik geen idealist en daarom
zal ik ook geen poging wagen!
Imagoprobleem van kabinet is de identificatie met de belangen van ‘rechts Nederland’.
Bezuinigen moet, maar dan wel tenminste gelijkmatig en bij voorkeur de zwaarste lasten
leggen bij de hoogste inkomens. T.b.v. behoud van saamhorigheid verdient aanpak PvdA
voorkeur. Bovendien zou Europa dan veel evenwichtiger en in lijn van de geschiedenis met
een toekomstperspectief voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Meer waardering voor
de vrede in Europa en de opgebouwde welvaart zou dan uitgedragen kunnen worden, in het
belang van de toekomst van Nederland.
Ik denk dat het mij niet lukt maar ik zou de afbraak van het sociale stelsel en de zorg onder
de aandacht brengen en misschien is de CDA’er hier gevoelig voor. Gemeentelijk zitten we
t.a.v. deze onderwerpen meestal wel op een lijn.
Ik zou geen moeite doen
PvdA staat voor sterke werkgelegenheid. We moeten de belangen van werkgevers en
werknemers integraal oppakken. De een kan niet zonder de ander. Mensen zijn het
belangrijkste kapitaal voor een gezonde onderneming. Investeren in mensen loont! Werk is
de beste manier om deel te nemen aan de samenleving. Laten we inzetten op dat gezamelijk
belang onder de vlag van de PvdArbeid. Arbeid loont!
Samen sta je sterker en verlies daarbij niemand uit het oog. Iedereen telt mee....
Zonde van de energie
De PvdA is een realistische partij. Een partij die bereid is van de fouten die in het verleden
wellicht zijn gemaakt te leren en op die terreinen de bakens te verzetten. Een moderne partij
die niet gefocust is op one-issues maar op veel maatschappelijke vraagstukken een visie
heeft en daar naar handelt. een betrouwbare partij die zijn afspraken nakomt en daar ook de
consequenties van wil dragen waaronder ook de electorale consequenties vallen. Kortom
een partij die betrouwbaar is.
Het onderneemt, werkt en woont niet zo lekker in een land waar sociale onrust heerst en
bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat is wel wat er gaat gebeuren bij
toenemende armoede. Hele groepen worden of voelen zich buitengesloten. Uiteindelijk
wordt niemand daar beter van, ook niet degenen waar het nu toevallig goed mee gaat.
Eerlijk delen is dus niet alleen rechtvaardig maar ook verstandig. De PvdA staat ervoor dat dit
op een reële manier gebeurt en staat open voor verandering.
Begin ik niet aan
Mijn partij is voor respectvolle vrijheid en betrokken solidariteit en niet voor zelfingenomen
vrijheid en vrijheid ten koste van anderen en niet voor alleen maar eigen
verantwoordelijkheid en ik regel het wel voor mezelf.
Nu geen zin in !
Ik zal dat niet proberen
Zou het niet eens proberen
Beste pvv’er, wordt nu eindelijk eens lid van een partij!
Sociale en rechtvaardige verdeling van economische groei leidt tot veilige en stabiele
samenleving
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Het spijt me zeer maar hier zou ik mijn 100 woorden niet voor gebruiken. Deze mensen zijn
op dit moment niet te overtuigen. Daarvoor zijn ze te koersvast. Mijn energie zou ik steken in
die mensen die openstaan voor ideeën van anderen. Die bereid zijn om hervormingen of
innovaties een kans te geven. Alleen met hervormingen komen we uit de crisis. Niet met
korte termijn bezuinigingen zoals dit kabinet voorstaat. Het moet echt anders.
Daar waar Nederland altijd om bekend stond: Goede zorg, goed onderwijs en een sociaal
gezicht zijn we volledig kwijt aan het raken. Vooral de PvdA heeft er voor gezorgd dat ons
land na de Tweede WO dit gezicht heeft gekregen. Wilt u dat wij hierop verder bouwen sluit
u zich dan aan bij de PvdA
Ga in de schoenen staan van mensen die het moeilijk hebben
Zijn niet te overtuigen
Pak die hypotheekrente aftrek nu eens aan.
De PvdA zoekt de verbinding tussen tal van bevolkingsgroepen in ons land. Staat vanouds in
de sociaal-democratische traditie en weet (weliswaar met wisselend succes) deze te vertalen
naar deze tijd. Staat voor behoud van vele aspecten van de verzorgingsstaat (opkomen voor
mensen die steun nodig hebben) en tegelijkertijd werken aan vernieuwing van stad, dorp en
land (innovatie, eigentijdse werkgelegenheid stimuleren, behoud van cultuur).
Prima dat jullie vvd opkomen voor het individu, prima cda-er dat jullie opkomen voor samen
doen en prima pvv-er dat jullie de boel wat opschudden, toch ben ik van mening dat naast
opkomen voor het individu en uitgaan van zijn/haar kracht mensen sociale wezens zijn en we
elkaar nodig hebben. je zou maar buiten je schuld ziek of gehandicapt zijn! daarom ben ik
ook voor een coalitie met vvd erbij: jullie voor het individu, wij voor de solidariteit.
Wij stimuleren eigen verantwoordelijkheid van iedereen, zo moet iedereen die kan werken
ook werken; ik neem aan dat jullie je erin kunnen vinden dat we (groepen) mensen die
minder kansen hebben een duwtje in de rug moeten geven om ook hun maatschappelijke
kansen te kunnen pakken. Zo stimuleren we het zelfvertrouwen en de participatie van
iedereen aan onze samenleving.
We willen een land waar mensen in vrijheid, zonder angst, met vrije toegang tot kennis en
informatie kunnen leven. Waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat maar waar een
vangnet is voor degene die zichzelf niet kan redden. Help me en wordt sociaal democraat.
We leven in een tijd van grote maatschappelijke verandering. Tegenstellingen zullen
toenemen en desintegratie van de samenleving dreigt. Juist in zo’n periode is het van
levensbelang ‘de boel bij elkaar te houden’;. Dat kan niet zonder de PvdA.
Men moet zich aansluiten bij mijn partij om gezamenlijk een vangnet te kunnen organiseren
t.b.v. die mensen die daar zelf niet / niet altijd voor kunnen zorgen. Dat is een vorm van
beschaving.
Twijfel je aan de beginselen van je partij en geloof je in de onze dan stap over
De PvdA is bezig zich te hervormen naar een brede links georiënteerde volkspartij met veel
oog voor de zwakste in de samenleving. Daarnaast zal het belang van de middenklasse zeker
niet uit het oog verloren worden en zal er naar gestreefd worden de zwaarste lasten op de
sterkste schouders te leggen.
Laat je sociale gezicht zien en sluit je aan. Keer het tij nu het nog kan. Mensen zoals jij en ik
zijn nodig om samen het tij te keren. Kies voor een sociale samenleving, stop de steeds
groter wordende kloof tussen arm en rijk.
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Ieder mens is er één en ieder mens moet met respect benaderd worden. Het is in ons aller
belang om te zorgen dat iedereen meedoet: een baan heeft of op een andere manier actief
is. De PvdA heeft dat nu net hoog in het vaandel staan en wil iedereen stimuleren mee te
doen en dat in een veilige en duurzame wereld zonder corruptie en machtsarrogantie.
Daarom is de rechtstaat zo belangrijk.
Mark Rutte is in Amerikaanse ogen toch een ‘socialist’, kies dan maar voor het origineel
Sociaal én financieel wordt ons land beter als we kansen creëren, niet als we kansen van
mensen afnemen.
Dat het hoog tijd geworden is voor een ommekeer in het marktdenken ,omdat inmiddels de
publieke sector En de zekerheid van het hebben van een baan daarin volledig is weggeslagen
.en uitgehold, alleen al daarom zou de sociaal democratie weer meer zeggenschap moeten
hebben en krijgen.
Als iets niet werkt is het een monoloog afsteken. Ik zou eerst vragen wat hen met name
aanspreekt in hun partij en wat ze missen. Vervolgens een inschatting maken of het zin heeft
aan te geven wat wij op dat punt te bieden hebben, en dat dus al dan niet naar voren
brengen.
Kom effe erbij man!
Politiek is niet veilig. Het is risico’s nemen en je kwetsbaarheid tonen en tegen de stroom
inzwemmen als dat nodig is. Het is “grote jongens” aanvliegen in de hoop dat je een stukje
dichter bij die ideale samenleving komt. En soms vlieg je even mis en maak je een enorme
smak. Maar zoals het ook gaat met kinderen die vallen…opstaan en verder gaan is de enige
optie. De pijn die je hebt verbijtend, maar met een visie in je hoofd. Werkend aan een
samenleving waarin rechtvaardigheid uitgangspunt is. Een samenleving waarin er mensen en
instanties zijn die voor je op komen als je dat zelf niet kunt.
ik zou op dit moment niemand dit willen aandoen! een partij moet wel meer zijn dan een
verzameling welzijnswerkers.
Niets; is tevergeefse moeite.
Kom op! Wat zegt je hart?
Momenteel zou ik hen niet eens bij de PvdA willen hebben. Bij de volgende verkiezingen
moeten we proberen een linkse meerderheid te halen. Dan pas hebben we de kans op een
ander Nederland. Persoonlijk heb ik er geen zin meer in om compromissen met deze drie
partijen te sluiten. Ik heb er meer dan genoeg van. Verder verwacht ik dan wel mocht Links
Nederland de meerderheid halen ze hun uiterste best zullen doen samen te werken er iets
van te maken. Geen ruzie maken maar respectvol met elkaar omgaan. Mocht ik dan toch in
die lift staan met mensen van het CDA, VVD en de PVV dan zal ik vriendelijk en respectvol
met hen communiceren, maar niet meer dan dat. Links Nederland moet gaan werken aan
een echte respectvolle maatschappij.
Geen behoefte aan overtuigingskracht
Iedere samenleving kan slechts bestaan door onderlinge solidariteit, buitensluiten hoort daar
niet bij, wel herkenbare regels. Daarnaast is onderwijs de basis van onze toekomst, van onze
toekomstige economie, en dus van onze pensioenen.
betrouwbaarheid(steun kabinet inz euro), bestuurservaringen op alle fronten, deugdelijk en
degelijk.
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Ik zou inspelen op hun sociale kant. Er wordt door deze partijen te weinig aandacht besteedt
aan de mensen in het land. Hier zou ik flink op inzetten tijdens het gesprek en zo laten
merken, dat wij wel aandacht hebben voor mensen
Slechts 100 woorden?
Deze bezuinigingen leiden tot recessie, minder groei en op termijn verzwakking van onze
sociaal-economische structuur en onze toekomst. Een vicieuze neerwaartse cirkel.
Solidariteit zowel internationaal als met de economisch en qua opleidingsniveau zwakkere
groepen in eigen land levert meer op dan het kost. Niet alleen economisch maar ook op
gebied van vrede en veiligheid.
Armoede is nog steeds grotendeels erfelijk, daar moeten we samen tegen strijden. Iedere
Nederlander heeft immers recht op gelijke kansen.
Mensen laat NL niet verloederen, verlaat uw angst voor het vreemde, voor Europa, neem nu
een dapper besluit en laten we de begrotingsproblematiek oplossen door maatregelen op
gebied van de hypotheekmarkt. Daarmee kunnen we onze sociale zekerheid voor een
belangrijk deel behouden en weer gaan bouwen aan een land van verdraagzaamheid en
welvaart
Wij zijn een partij die de bezuinigingsopgave ook (ruimschoots) realiseert, maar dan op een
sociale en eerlijke manier, met visie. Dus niet met de botte bijl heel NL kapot bezuinigen,
maar kijken naar de toekomst van IEDEREEN in dit land. Geen angst zaaien, maar hoop.
Streng en sociaal, er is nix mis met de harde aanpak. Maar niet regeren vanuit je onderbuik
en zo alle rechtse onzin hobbies uitvoeren. Een serieuze partij als VVD of CDA heeft niets te
zoeken in dit puberkabinet; help ons ze weg te krijgen!
De geschiedenis van de laatste 100 jaar laat overduidelijk zien wat de gevolgen zijn van
onverdraagzaamheid, religieus fanatisme en doorgeschoten egoïsme. De overheid moet dus
ervoor waken dat dit soort verschijnselen niet de overhand krijgen. Dat kan alleen door
solidariteit en respect voor iedereen .Daarom zijn de opvattingen van VVD, CDA en PVV valse
profeten van een samenleving zonder basiswaarde.
In het geval het een PVV-er is krijg je de kans niet om 100 woorden te spreken. Wat betreft
de CDA-er zou ik een beroep doen op zijn sociale gevoel (dat lukt alleen bij linkse CDA-ers) en
met een VVD-er kun je heel ver komen, maar overtuigen ik denk het niet
Je moet een brede visie hebben en daarin plaatsgeven voor een ieder in de maatschappij.
Uiteraard beloon je de ondernemers, maar laat je de zwakkeren niet aan de kant staan.
Niemand uitsluiten en iedereen laten meedoen, zo hou je de economie draaiend en niet als
je eenzijdig beleid voert!
De Partij van de Arbeid is een partij die recht doet aan alle burgers in Nederland en het
verschil tussen arm en rijk probeert te beperken. De PvdA is realistisch in haar economisch
beleid en is bereid impopulaire maatregelen te nemen om de economie te stimuleren. Het
beleid van de partij is positief en constructief en heeft tot doel zelfredzaamheid te stimuleren
waar het kan maar ook te zorgen voor een vangnet waar het niet kan.
Door ze met elkaar te laten discussiëren
Dat zou ik niet proberen. Ieder moet voor zich weten waar hij/zij lid van is. Ik zou ze wel
proberen te overtuigen dat het socialisme een geschenk is, en geen gevaar. Dat het geen
kwaad kan voor elkaar te zorgen, dat zij het ook fijn zouden vinden als er een vangnet is voor
als er met hen in de toekomst wat zou gebeuren.
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Zinloos
Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk maar uit betrokkenheid óók verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar en voor de samenleving is onmisbaar.
Om de huidige en toekomstige problemen werkelijk het hoofd te bieden, is echte bereidheid
nodig om wezenlijke hervormingen door te voeren, Wel op een manier waarop iedereen
naar vermogen bijdraagt. Hervormingen in de sociale sector, werkgelegenheid, de
woningmarkt zij voor de PvdA geen taboe. Maar het moet wel evenwichtig en met respect
voor een ieder. Alleen de PvdA is daadwerkelijk bereid over de eigen schaduw heen te
stappen.
Het overtuigen van mensen die al lid van een politieke partij zijn lijkt mij verspilde moeite. De
energie moet gaan naar de vele Nederlanders die geen lid zijn.
Nederland is een sociaal land voor iedere burger, nog wel. Het begint langzaam af te glijden
naar een Amerikaans model. Splitsing in de maatschappij waardoor er twee werelden
ontstaan. Mensen die het maken en mensen die het niet kunnen maken. Als het zo doorgaat
ontstaat hier in Nederland ook een Amerikaanse maatschappij met alle gevolgen van dien.
Kies daarom voor de PvdA! Een sociaal Nederland. Ook over 20 jaar!
Voor wie zijn jullie bezig?
Ook in barre tijden verdienen de zwakste schouders de meeste steun
Niet; lijkt me redelijk zinloos. Gaat ook niet om de partij, maar het gaat over NL.
Onzinvraag
Mijn drijfveer ligt nog steeds in de overtuiging dat alle mensen recht hebben op een
fatsoenlijk bestaan. Het klinkt eenvoudig, maar het betekent dat je dit uitgangspunt wel
steeds voor ogen moet houden in alle beslissingen die we in de politiek nemen.
Gezien het huidige politieke klimaat zou dit paarlen voor de zwijnen zijn.
Kijk naar de toekomst, zie waar NL goed in is (handel) en stel daar de sociale samenleving op
in. Meer werk, minder aanpakken uitkeringen van grote groepen die makkelijk te plukken
zijn. Overheid heeft een rol hierin, bedrijfsleven doet niets vanzelf op arbeidsmarktgebied.
Eerlijk delen en solidariteit zijn kenmerken van een beschaafd land. Door te investeren in
elkaar krijgt men wederzijds begrip en respect. Dat biedt perspectief op een vreedzaam en
welvarend land.
Doe gewoon en sta voor je principes; ben wel bereid die ter discussie te stellen
De basis moet op orde zijn; dwz betaalbare zorg, onderwijs voor je kinderen, een dak boven
je hoofd en veiligheid op straat. Met ambities voor een gezonde toekomst voor je buurt en
de natuur om je heen en investeringen in werk en economie
Als je in een samenleving wilt leven waarin steeds grotere groepen worden benadeeld en
uitgesloten moet je vooral geen lid worden van de PvdA, want die parij komt wel op voor de
zwakkeren en het zwakkere in ons land.
Als je ECHT op wil komen voor burgers dan sluit je je bij ons aan!
Het gaat de PvdA vooral om de mensen, vooral de gewone mensen". Het sociale gezicht van
de PvdA. "
Opsommen van alle bezuinigingen die de sociaal zwakkeren treffen.
Door hen er op te wijzen dat het van groot belang is te stemmen op een progressief linkse
partij.
Begin ik niet aan.
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Nederland heeft iedereen nodig, dus niemand uitsluiten, de mens moet weer centraal staan,
investeren in de mensen en het de boel bij elkaar houden zodat we weer voor elkaar klaar
kunnen staan, voor elkaar zorgen. VVD- er mag best de rijken wat laten betalen. CDA- er
moet weer de C zien te vinden. Sociaal Nederland betekend gunnen en geven, niet alleen
geld maar ook tijd en elkaar groeten is ook geven. Zie de beginselen van de PvdA en je zal
achter komen wat Nederland echt nodig heeft en dat is elkaar en voor elkaar en met elkaar.
VVD heeft in de jaren 60 de gastarbeiders hier gehaald en nu willen ze vanaf. Dit gebeurt
weer met Oost-Europeanen en die zullen straks door de zelfde vvd uitkotsen. CDA weet het
niet meer. PvdA is tijdloos omdat PvdA sociaal is en democratisch maar vooral realistisch
past zich op een eerlijke manier aan de ontwikkelingen
Sociaal beleid loont in alle opzichten......
Bij ons kun je met elke mening terecht.
Voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland waar iedereen een faire kans krijgt om wat van
z’n leven te maken en niet alleen de happy few.
Als of dat zou willen!
Ik kan dat niet. Het gaat niet om aansluiten bij een andere partij, Het gaat erom dat we een
toekomst gerichte visie delen, die uitgaat van democratisch handelen, respect voor elkaar en
de omgeving, gelijkwaardigheid van iedereen, verheffingsideaal en het nemen van
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mensheid
Praat eens met mensen die kinderen hebben en een klein inkomen en zie hoe ze rond
moeten zien te komen.
Ze hoeven zich niet aan te gaan sluiten, maar op de PvdA stemmen zou wel al helpen.
Daar zal toch gemiddeld wel wat meer tijd voor nodig zijn. Beetje domme vraagl
VVD werkgelegenheid, CDA sociaal beleid. PVV geen beginnen aan
Ben je geen politicus geworden om reële politiek zonder cliëntalisme te bedrijven? Ben je
van mening dat een partij ook in barre tijden bestuursverantwoordelijkheid niet mag
vermijden (ook door zonodig in de oppositie mee te stemmen met de coalitie)? Ben je van
mening dat een samenleving leefbaar wordt zodra de sterkeren de zwakkeren steunen? Als
je die drie vragen met Ja beantwoordt heb ik hier een inschrijfformulier van de PvdA voor je.
Als je een Nederland wil voor iedereen stem je PvdA
Samen!
Door puntig te discussiëren over hoe iedereen meetelt in de samenleving.
Ik zou willen mikken op sociaal liberale samenwerking met VVD en D66
De PvdA wil nog steeds opkomen voor de zwaksten in onze maatschappij. Laten we zo eerlijk
mogelijk alles delen. Iedereen heeft recht op goede, betaalbare zorg De PvdA wil iedereen
aan het werk, uitkeringen behouden en zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien toch
kansen krijgen op een goede toekomst. De jeugd is onze toekomst
Na Drees bezuinigingen we al onze verworvenheden weer weg en waarvoor? Dat nadat de
uitwassen van het kapitalisme ons kaalgeplukt en desolaat achterlaat. Het is tijd om weer om
een sociale middenpartij te stemmen met realistische kijk op de toekomst en waar een plek
is voor de kwetsbaren. Vadertje Drees zou zich in zijn graf omdraaien.
Met het verspreiden van rancune, haat en angst kun je wel stemmen trekken...maar geen
wereld bouwen. Daarvoor is een positief wereldbeeld nodig en uitgangspunten als
rechtvaardigheid en solidariteit. Ik gun ze jullie.
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Solidariteit, ook internationaal, is de basis van beschaving.
Het optreden van de partij: de daden zorgen er volgens mij voor dat iemand zich aan sluit bij
mijn partij.
Laten we een groene, sociale toekomst achterlaten voor ons kleinkinderen en ophouden te
teren op de toekomst.
Ik denk niet dat zij te overtuigen zijn, maar als het dan toch moet.... De overheid moet voor
de zwakkeren in de samenleving zorgen. De rest bedruipt zichzelf wel. Wanneer de overheid
dat nalaat dan gaat het voor alle partijen niet goed in de toekomst, daarom moet men meer
steun geven aan een partij als de PvdA.
Niet
PvdA is een partij met veel bestuurlijke ervaring die haar verantwoordelijkheid neemt, ook
als het electoraal lastig is. Voorbeelden zijn Europa en het pendule stelsel dat absoluut aan
een herijking toe is.
Wil je leven en werken in een Nederland waar mensen gelijkwaardig behandeld worden?
Waar er echt gelijke kansen zijn? Waar mensen worden aangesproken op wat ze doen ipv
wie ze zijn? Wil je, kortom, wonen in een eerlijk, sociaal en duurzaam Nederland? Ja? Echt!?
Zeker weten!!!???!! Wil je jezelf daarvoor ook actief inzetten? Mooi!!! Dan zal ik je een
lidmaatschapskaart voor de PvdA sturen! :-)
solidariteit en het verdelingsvraagstuk zijn bij pvda in beste handen, nationaal gedreven en
europees/ mondiaal georiënteerd.
Doe eens sociaal man !
Het sociale karakter van ons land moet behouden blijven zonder in te boeten aan
discrimineren gedrag, het uitbuiten van de sociaal zwakkeren en het uitsluiten van andere
bevolkingsgroepen. Op de manier waarop het nu gaat, zijn wij niet ver verwijderd van het
Duitsland in de jaren 30 van de vorige eeuw. Of dit overtuigend genoeg is, daar twijfel ik aan.
De PvdA denkt aan de toekomst en werkt aan een sociaal Nederland. Bezuinigen is prima,
maar dan wel bij mensen die het kunnen lijden en niet alle a-sociale klappen in dezelfde hoek
laten vallen!
Dat wil ik niet.
Kijk eens goed naar jullie ideeën en snap nou eens dat die ideeën onrealistisch, onacceptabel
en respectloos zijn. Maar overhalen doe ik niet. Heeft geen zin.
Het is verstandig om een aantal gemeenschappelijke zaken collectief, publiek aan te pakken,
en niet ieder voor zich, zoals onderwijs, zorg en pensioenen: omdat dat niet alleen eerlijker
is, maar uiteindelijk ook goedkoper is voor ons allemaal.
Dat heeft geen zin. Met een PVV er wil ik zo wie zo niet in één lift staan.
onzin vraag: men moet uit zichzelf gemotiveerd zijn!!!
De PvdA staat voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en beschikt over een brede
bestuurlijke ervaring. Realisme, bevlogenheid, compassie zijn kernbegrippen van ons
handelen. We stimuleren een sterke economie inclusief werkgelegenheid en we zien onder
ogen dat er veel te winnen valt bij een sterk Europa. Het milieu is bij ons in goede handen.
We staan nog niet al te dicht bij de burger en kunnen daar nog veel in verbeteren. Jullie
goede ideeën zijn welkom. We zoeken samenwerking met anderen, want alleen kunnen we
het niet. Als jij je aansluit kun je ons helpen de juiste woorden te vinden opdat je dan expartijgenoten misschien ook in onze richting opschuiven.
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Niet, behalve de CDA-er: Als de CDA-er toekomstgericht wil besturen én een samenleving wil
waarin mensen aan zichzelf én de ander denken, kan die dat het beste bij de PvdA doen.
Voor een echt rechtvaardig en sociaal Nederland word je lid van de PvdA!
Solidariteit met de zwakkeren in de samenleving is van belang om een tweedeling in de
maatschappij te voorkomen.
Het is tijd voor welvaart voor iedereen, in plaats van voor de happy few. Iedereen moet mee
kunnen profiteren van onze welvaart. Daarom moeten we de sociale zekerheid hervormen
en investeren in onderwijs. Doe je mee? :-)
Samen met de PvdA werkt beter.
De echt sterkste schouders dragen financieel de zwaarste lasten van de sociale zekerheid
voor hen die bezuinigingslast niet kunnen dragen.
Investeer in werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs, oftewel in de mensen van dit land.
Dan wordt het begrotingstekort uiteindelijk kleiner. Roekeloze bezuinigingen leiden juist tot
grotere tekorten en economische neergang.
Denk niet alleen aan mensen met een grote mond en stemrecht, maar ook aan iedereen (en
alles) die iets minder vooraan staat, en denk iets verder dan wat morgen leuk scoort in de
media; een Nederland waar mensen over 20 jaar ook nog heel gelukkig zijn moet je vandaag
organiseren en wordt door jullie nu kapot gemaakt
Let op dat alles dat is opgebouwd nu langzaam aan het instorten is (onderwijs, sociale
zekerheid) waardoor de Nederlandse bevolking gaat verarmen.
Beste balans economische groei, sociale rechtvaardigheid, ecologische duurzaamheid
Ontwaakt gij dwalenden der aarde Ontwaakt bedriegers van het land Uw program is van
geen enkele waarde Uw beleid raakt echt wal noch kant Zoekt naar nieuwe vormen en
gedachten Niet meer rechts of populist Dus daarom nu niet langer wachten Bekeer u snel tot
socialist
Denk eens sociaal en accepteer, dat wij een multiculturele samenleving hebben, waarop we
zuinig moeten zijn en waarin we moeten investeren. Heb wat meer respect voor de
zwakkeren in de samenleving en als je dat al hebt, handel dan ook daarnaar.
Op dit moment bent u bezig met het afbreken van de sociale zekerheid en de
verzorgingsmaatschappij, terwijl u beter zou moeten weten. dit is het paard achter de wagen
spannen. Hierdoor zullen onder de zwaksten in samenleving zulke grote problemen ontstaan
dat dit uiteindelijk meer geld zal gaan kosten. Ditzelfde geld voor natuur en milieu. Met
name voor het CDA moet dit pijn doen, maar zo sociaal als de PVV zich voordeed in de
verkiezingscampagne zo hard lopen ze nu met de Vvd mee, dus zeker deze twee politici
kunnen zich beter bij de PvdA aansluiten.
Ik sta bij het knopje en als jullie lid worden van mijn partij dan gaat de lift omhoog, anders
dondert de lift naar beneden.
Tot nu toe heeft het geen enkel effect gehad om ook maar iets over sociale zekerheid,
onderwijs, cultuur of multiculturele samenleving te roepen. U weet wel linkse hobby’s! Deze
mensen zijn op dit moment nog niet te overtuigen vrees ik. De pijn van dit kabinet zal nog
een tijd voort moeten woekeren. Dan zijn 100 woorden niet nodig om mensen te overtuigen
dat er een andere wind moet gaan waaien in dit land.
Nee niet doen!
Op dit moment lastig, partij geen duidelijk profiel ; partij geen heldere partijleider
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Zo werkt dat niet.
Niet. De partij is gebaat bij kwaliteit, niet bij volume alleen.
Geef je om je medemens dan kies je PvdA
Mijn partij is ook jouw partij. Wij, jij en ik, zullen samen met passie strijden voor een
Nederland waar we allemaal de mogelijkheid krijgen om iets aan eigen en andermans geluk
te doen maar wel samen daar gaat het om samenwerken.
Wij gaan op een realistische manier voor een samenleving voor iedereen en laten niemand
vallen.
Niet aan beginnen
Jullie beseffen niet hoe met name de kwetsbaren in de samenleving te lijden hebben van dit
kabinet. en dan niet alleen de echt zwakkeren, maar ook zij die hen (vrijwillig) bijstaan
Dat er mensen in dit land zijn die miljoenen bij elkaar hebben vergaard en dat er jonge
gezinnen zijn die rond moeten komen van een habbekrats. Dat verschil leidt een keer tot
grote opstand. Rechtse politici werken dit in de hand. Het kan niet de bedoeling zijn van een
samenleving dat deze verschillen zo groot zijn. Het leidt uiteindelijk tot onverdraagzaamheid.
Daar wil je toch niet aan mee werken!!!
Lukt toch niet
Zonder investeren geen toekomst. Juist niet bezuinigen op werk en inkomen, natuur en sport
en cultuur. Blijf niet conservatief maar geloof in samenwerking en solidariteit. Brand mensen
niet af maar investeer in mensen.
Wanneer je ook vindt dat we in Nederland de lasten en de lusten eerlijk delen, sluit je dan
aan bij de PvdA!
PVV’er: Hé joh, doe es normaal man. Dat kan bij óns heel goed". CDA’er: "Is het jou ook
opgevallen dat Jezus Christus eigenlijk de eerste sociaal-democraat was, en dat de PvdA dat
gedachtengoed nog steeds uitdraagt?" VVD’er: "Als je vindt dat het kabinet de liberale
principes, waarin ook moslims recht hebben op vrijheid van meningsuiting, nu lang genoeg
geweld heeft aangedaan omwille van de PVV kom dan eens langs.""er: "Als je vindt dat het
kabinet de liberale principes, waarin ook moslims recht hebben op vrijheid van
meningsuiting, nu lang genoeg geweld heeft aangedaan omwille van de PVV kom dan eens
langs.""
Ik zou een beroep doen op fatsoen, redelijkheid en verwijzen naar het feit dat de kracht van
een samenleving zichzelf te veranderen en vernieuwen ok ligt in de diversiteit. Ik zou wijzen
op de noodzaak zelfredzaamheid en gelijke kansen te stimuleren omdat daar mee mensen
optimaal kunnen deelnemen. De noodzaak tot vergroening en ecologisering van onze
economie zou een argument zijn. En ik zou geen van drieën overtuigen waarschijnlijk.
Rechtvaardigheid en het bieden van gelijke kansen gaan bij ons samen met het aanspreken
op de eigen verantwoordelijkheid. Sociale samenhang vraagt steun en stimulering van een
verantwoordelijke overheid. Maak die ambitie samen met ons waar.
Het is niet alleen nemen, maar ook geven. Dankzij onze solidaire samenleving heeft u de
kansen gekregen ! Geef die dan ook aan de mensen die dat nu nodig hebben
Solidariteit in dit land, nu meer dan ooit gewenst nationaal, Europees en mondiaal; die
investering betaald zich terug in minder werkelozen, minder bijstandsuitkeringen minder
illegalen een betere economie
Investeren in mensen is het allerbelangrijkst!
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Een Nederland wat binnen Europa sterk staat is gebaat bij een politieke partij die
duurzaamheid en sociaal beleid integreert met een vernieuwend economisch en
werkgelegenheidsbeleid. Dat is de PvdA van de toekomst. Wordt Lid!
De PvdA voor een juiste balans tussen economische ontwikkeling, solidariteit, en
voorzieningen
Geen idee. Kijken hoe het loopt
Werk, democratie, sociale zekerheid daar is waar de pvda voor staat zonder iemand uit te
sluiten.
De PvdA zet zich primair in voor arbeid en dus voor de beste kansen van mensen op de
arbeidsmarkt via het onderwijs en voor bescherming van mensen die het moeilijk hebben op
de arbeidsmarkt. Dat gaat ons allemaal aan en vraagt dus onderlinge solidariteit.
Niemand aan de kant; iedereen doet mee dan wel krijgt daar toe de kans voor een
individuele ontplooiing en een zelfstandig bestaan passend bij zijn of haar mogelijkheden en
dat zonder aanzien des persoons in een veilige, gezonde omgeving.
Is moeilijk omdat ik vind dat we eerst weer iets van onze oude pvda terug moeten krijgen
Een PvdA-er uit onze provincie zei tegen mij. Het steekt mij om te moeten zien dat zoals hier
de fractie van de SP fungeert wij dat voor jaren terug deden. We stonden op de barricaden
en hadden hele debatten het leefde onder de studenten want we gaven maar zo niet op.
Ikzelf was daar ook bij.
Kies voor mensen en hun omgeving. Gooi niet het kind met het badwater weg door preventie
te schrappen. Vergooi niet waar je jaren lang op geïnvesteerd hebt zoals de natuur. Korte
termijn bezuinigingen kosten later veel geld. Wat weg is krijg je nooit meer terug
Wederzijdse respect, De alle burgers zijn gelijk, Nederland is een multiculturele land. De alle
kinderen moeten gelijk onderwijs kansen krijgen....
Hiervoor zou ik geen moeite doen, wordt een Poolse Landdag.
In een samenleving hoor je SAMEN te leven. Op deze (bezuinigings)manier wordt het kaf
weer van het arme koren gescheiden. Het tolerante Nederland is niet meer. We moeten af
van de angst en tweedeling en voor elkaar gaan zorgen. Het kan niet zo zijn dat zorg,
onderwijs en werk maar voor één (sterk) deel van de bevolking is. De overheid heeft steeds
minder geld, dus we hebben elkaar hard nodig. Dit kabinet stimuleert dit niet, integendeel.
Het groeiende individualisme gaat ons in de toekomst alleen maar meer geld kosten. Denk
sociaal en niet alleen aan uwzelf! Ook U zou geholpen willen worden als u plotseling
hulpbehoevend wordt. En let op, dat kan in deze tijden maar zo gebeuren.
De enige manier om Nederland leefbaar te houden is het creëren van gelijke kansen voor
iedereen. Je moet mensen niet wegzetten maar erbij houden, waarbij onderwijs en cultuur
fantastische hulpmiddelen zijn. En we moeten werken aan een toekomst waarin
onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen voorop moet staan. Iets waar in Duitsland zelfs
de CDU sterk op inzet.
Dit lukt niet, dus ik zou het over iets anders hebben.
We kunnen dit land en deze planeet alleen menswaardig bewonen als we zorg hebben voor
elkaar en het milieu en daarin samen optrekken. Zorg voor de zwakkeren is een kwestie van
fatsoen en respect en de enige manier om onze natuurlijke hulpbronnen eerlijk te verdelen.
Sterkste schouders, zwaarste lasten
Zinloos
30























Vroeg of laat treft de crisis ook u. Bijvoorbeeld als u onverhoopt werkloos wordt, of door
ouderdom of ziekte op een minimum inkomensniveau belandt. Of als de waarde van
beleggingsportefeuille, onroerend goed of spaarvermogen keldert. Dan zult u merken dat
armoede wel degelijk bestaat en dat de effecten van het neoliberale afbraakbeleid de
zwakkeren in de samenleving keihard raken. Vertrouw niet op de relatieve schijnzekerheden
van baan, geld of persoonlijk bezit. Vertrouw op de kracht van sociale samenhang en
solidariteit waarbij de lasten en lusten eerlijk verdeeld zijn. Vertrouw op de PvdA en word lid.
Juist nu!
Als je een land wilt waarin we uitgaan van respect voor elkaar en elkaars achtergronden,
waar plaats is voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen en waar ondersteuning is voor wie
dat nodig heeft, waar wordt opgetreden tegen hufterigheid, agressie en criminaliteit, kortom
wil je een sociale samenleving, word dan lid van de PvdA!
Investeren in mensen is prioriteit van de PVDA
De peilingen laten op dit moment dramatische cijfers zien. De Partij moet de kracht vinden
voor een positieve beweging en zeker de nieuwe vormen van ledendemocratie. Hoe? Door
beter luisteren wat er leeft, activisme, terug gaan naar de beginselen van sociaaldemocratie,
zelf regeren en niet geregeerd worden door de financiële sector.
Bij onze partij telt iedereen mee. wij maken geen onderscheid. bij ons wordt de welvaart het
best verdeelt en het eerlijkst.
Het kabinet dwingt mensen tot vrijheid en overschat de waarde daarvan voor de zwaksten.
Eigen verantwoordelijkheid is leuk voor de elite maar soms een ramp voor de onderklasse.
Het leidt in ons land tot toestanden waarvoor je je op termijn zult schamen. En bovendien zal
het tot minder veiligheid leiden. Kies dus voor een weg van meer veiligheid en minder
ongelijkheid. Dat betekent iets hogere belasting en een iets grotere collectieve sector. Dat
geeft een eerlijkere en betere samenleving. Bedenk dat het etaleren van weelde in essentie
een teken van armoede is. Kies sociaal, kies PvdA.
Dit komt niet voor
Lift op de noodstop(deze lift heeft een sleutel) en in ruil voor een tientjes lidmaatschap van
de PvdA clubje verder laten liften.
Bij de PVV’er zou ik geen enkele moeite doen. Dat is verspilde energie. De CDA zou ik
aanspreken op het Christelijk Sociale gezicht. De VVD’er zou ik herinneren aan de successen
van paars","
Hoe groter het verschil tussen de lage en hoge inkomens, hoe meer sociale onrust. Het
hebben van een goed sociaal stelsel waarbij voor iedereen een veilig vangnet voor handen is
is essentieel voor een sociale en veilige samenleving. Doel is en blijft dat iedereen moet en
kan!!! meedoen aan de samenleving door arbeid te verrichten. De PvdA is de partij die deze
sociale samenleving in Nederland heeft opgebouwd en in de toekomst zich hiervoor blijft
inzetten.
Bezuinig op de toekomst ipv op het verleden. Hervorm en overwin. Wij zijn Europa
Bestuurlijke traditie
Overtuigen is een scheepsvaartterm. Een schip dat overtuigd is zal uit het zicht van de haven
en bij volle zeilen onmiddellijk zinken. Wat mij betreft geen overtuigde partijleden, liever
koersvaste schepen(en)
Daar zou ik geen woorden aan vuil maken.
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U wilt toch niet dat uw kinderen na hun studie hun verdere leven in moeten met: Een dikke
studieschuld. Geen passende arbeid bij de opleiding. Geen mogelijkheid een hypotheek te
kunnen afsluiten door de hoge studieschuld. Geen huis te kunnen huren vanwege de
wachtlijsten. Dit kabinet belast de jeugd van nu zodanig dat ze met een grote achterstand
aan hun werkzame leven moeten beginnen. De jeugd die straks de ruggengraat van de
maatschappij moeten gaan vormen. Laten wij samen er voor zorgen dat blind bezuinigen
maar een nieuwe toekomst vormgeven waarin wij over 20 jaar nog kunnen leven.
Dat lukt natuurlijk nooit. Ik zou ze vragen of ze het er mee eens zijn dat er (bijv.) max.
behoud van koopkracht, banen, arbeidsparticipatie, doorstroom op de woningmarkt, en een
minimale overhead bij publiek private sector zou moeten zijn. Dat zou ik ze willen vragen of
ze over 10 jaar willen terugkijken op hun eigen beleidskeuzes. Misschien zijn ze dan over 10
jaar van mening veranderd..!
Ik zou in ieder geval proberen ze te overtuigen dat het veel socialer kan en dat de
bezuinigingen altijd bij de sociaal zwakkeren terecht komt. Door bij de PvdA aan te sluiten
worden de bezuinigingen eerlijker verdeeld en gaan de sterkste schouders de bezuinigingen
meer voelen. Vooral het CDA is op dit moment helemaal z’n sociale gezicht kwijt. Ook veel
VVDers zouden wel een socialer beleid willen. De PVV stemmers zullen in eerste instantie
moeten voelen hoe de bezuinigingen bij de zwakkeren uitpakken en zich wel bedenken dat
ze weer PVV stemmen
Het is moeilijk om iemand lid van welke partij dan ook te overtuigen van jouw gelijk.
Mijn partij is echt links, vindt dat sterkste schouders zwaarste lasten moeten dragen. Vind
dat bedrijven naast financiële ook maatschappelijke winst moeten nastreven. Vindt dat van
iedereen een bij die persoon passende maatschappelijke prestatie mag worden gevraagd.
Wees niet naïef, maar wel sociaal. Wordt lid van de pvda
Wat is dit een Tendentieuze vragenstellerij. De NRC onwaardig
Tegen de VVD ook wij gaan voor dat mensen zelf moeten blijven nadenken. Tegen het CDA:
wij strijden voor dezelfde menselijke waarden Tegen een PVV&#39;er: Ook wij zouden
willen wat jullie willen maar dan in het echt.
De pvda is de enige partij die tegenstellingen tussen burgers dicht (arm-rijk, autochtoonallochtoon, jong-oud enz,). Dit heeft deze en de vorige eeuw bewezen geleid tot kansen voor
een ieder en daarmee economische vooruitgang en de welvaart van Nederland. Het
vergroten en uitvergroten van tegenstellingen zal leiden tot verval. Daarom PvdA!
Kijken wat er nu gaat gebeuren met werken naar vermogen in 2013
U bent vertegenwoordigd in de huidige regering of uw partij heeft ermee een
gedoogovereenkomst gesloten. Positieve resultaten zijn er niet, door uitsluitend te
bezuinigen daalt het besteedbaar inkomen van een ieder en worden we in een neerwaartse
spiraal steeds dieper in de economische én sociale armoedeval gezogen. Zeg nee, tegen dit
kabinet en kies voor de P.v.d.A. Dan kiest u voor selectiever bezuinigen én noodzakelijke
hervormingen. Daardoor zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in plaats
van andersom zoals nu gebeurt en wordt de jeugd niet het slachtoffer van verdere neergang
van het onderwijs, waarvan de kwaliteitsnoodzaak nu slechts met de mond wordt beleden
door de huidige regering.
Dat is onbegonnen werk

32

























Ik zou de lift uitgaan want alles wat gezegd wordt tegen deze mensen gaat ene oor in en
andere oor uit.
De PvdA is een partij van eerlijk delen, samen verantwoordelijk zijn en ruimte geven aan
elkaar. Daar kunnen alle mensen die uitgaan van de persoonlijke vrijheid van mensen, maar
ook de zorgzaamheid voor de zwakkeren zich thuisvoelen.
Ook in Nederland heerst armoede. Er moet een systeem komen met wet- en regelgeving
waardoor mensen met een inkomen/vermogen boven de € 100.000 heel veel belasting
moeten betalen.
Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd contact gehad met mensen die, ondanks hun pogingen
om zelfredzaam te zijn, meer dan redelijk geraakt zijn door de bezuinigingen. Mensen die
hun lidmaatschappen voor sport en bibliotheek, abonnementen voor krant en tijdschriften,
aanvullende ziektekostenverzekeringen en overlijdenskostenverzekering enzovoorts hebben
opgezegd en die hun verwarming &#39;s avonds uit en overdag nooit hoger hebben staan
dan 18 graden. Wordt het niet tijd dat de vraag “Wat voor maatschappij willen we zijn?” de
rode draad moet zijn in de zoektocht naar evenwicht tussen economische ontwikkelingen,
noodzakelijke bezuinigingen en sociale voorzieningen? Het is tijd voor de PvdA.
Doe het niet! We hebben geen rechtse VVD’er, CDA’er of PVV’er nodig. We hebben mensen
nodig die het van belang vinden voor alle mensen in de samenleving een fatsoenlijk bestaan
te organiseren. Werk, onderwijs en een veilige buurt moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
Daar staat de PvdA voor.
Ik zit nooit met hen in de lift, enige waamee je ze kunt overhalen is aanspreken op hun
sociaal gevoel.
Niet; dat vergt genetische manipulatie
Nederlands was eens een mooi polderland". We kwamen er altijd wel weer uit met een
breed gedragen compromis. Nu wordt een deel van Nederland buiten spel gezet. Uiteindelijk
schaadt dit het eens zo tolerante land."
Kunt u nog gelukkig zijn met dit kabinet? Jammer toch dat groepen mensen tegen elkaar
worden opgezet en juist de minderbedeelden het meest lijden onder de crisis die door de
banklui is veroorzaakt. Als u ook vindt dat ieder mens respect verdient en de kans moet
krijgen zinvol bezig te zijn in deze wereld en dat we solidair moeten zijn met de mensen die
het alleen niet redden, zit u bij de verkeerde partij. De PvdA zal u met open armen
ontvangen.
Onzinvraag. VVD’ers en CDA’ers vallen niet te overtuigen om naar de PvdA te gaan. En een
PVV’er zal ik vertellen wat Wilders doet voor mensen die werk zoeken en in de sociale
werkvoorzieningen en ik zal ze vertellen dat dat beleid niet eerlijk is en wat de PvdA daar
tegenover zet.
Het lukt mij altijd wel om gedurende die korte tijd te zwijgen. Nu dus ook. Met de CDA-er wil
ik later aan de bar nog wel eens een poging wagen, maar in de aanwezigheid van die andere
twee is elke poging gedoemd te mislukken.
Vrije keuze
Pvda heeft hart voor natuur, cultuur en sociale onderwerpen
Wat jij niet wilt wat jou overkomt, doe dat ook een ander niet aan.
Onze partij heeft de beste economen voortgebracht en is in staat de recessie een halt toe te
roepen. Door op alles te bezuinigen leg je het hele economische systeem lam.
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Dit is de verkeerde vraagstelling. iedereen moet zich aansluiten bij de partij waarbij zij zich
het beste thuis voelt. In de lift zou ik het volgende statement kunnen maken: Als je kiest voor
(internationale) solidariteit, een lelbare sociale samenleving, werk voor iedereen en een
sociaal vangnet voor een ieder die dat nodig heeft, maar ook harde aanpak van profiteurs/
fraudeurs, als je vindt dat vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen, maar dat in het
uiten van die mening fatsoensnormen belangrijk zijn dan is de PvdA een goede keus. Als je je
eigenbelang voorop stelt, als je vindt dat mensen die het slecht getroffen hebben in het
leven daar primair zelf verantwoordelijk voor zijn, als je vindt dat je mensen mag uitsluiten
op grond van ras, geslacht of godsdienst, dan hoor je bij de PvdA niet thuis.
Geen behoefte aan een dergelijk statement
De PvdA kan bezuinigen met behoud van arbeidsplaatsen en met een eerlijke verdeling van
de lasten. De PvdA kiest voor oplossingen die voor de lange termijn voor Nederland beter zijn
en niet voor het op korte termijn afbreken van wat we met elkaar hebben opgebouwd (zoals
natuur en milieu). Een eerlijke afbouw van de hypotheekrente hoort hierbij, waarbij ook hier
de sterkste schouders de zwaarste last zullen dragen. De hardwerkende Nederlander met
een modaal inkomen wordt juist door de PvdA gespaard. Durf vooruit te kijken! Durf te
kiezen voor échte oplossingen voor de Nederlanders.
Rechtvaardigheid, zorg voor ouderen en afhankelijken, voor milieu en natuur zijn niet alleen
onderwerpen die passen bij een sociale samenleving, maar zijn ook goed voor de economie,
dus werkgelegenheid. Wie kan werken, moet werken. Werken moet een beter inkomen
opleveren dan een uitkering, waardoor mensen meer kunnen besteden, dat geeft de
economie een oppepper. Vertrouwen in economie stijgt en dat stimuleert verder. Onderwijs
aan jongeren in het VMBO-onderwijs zo inrichten dat het leidt tot goed opgeleide
vakbekwame mensen. Behoefte aan handwerkmensen neemt toe, bouw, industrie.
Hypotheekrenteaftrek is niet meer te handhaven en draagt bij aan een financieel
onevenwichtig Nederland. Afbouwen
Natuurlijk willen wij met ons allen vooruitgang, wij werken ieder op ons eigen manier eraan
en willen hiervoor beloond worden voor een betere toekomst en dit beseft leeft heel diep in
de harten van ieder mens. Het doel kan pas werkelijkheid worden en eenvoudig te bereiken
als bij ieder mens het beseft komt om niet klein te denken maar groots. Hoe meer bereikt de
mens als het met zijn allen gedaan wordt.
De Partij van de Arbeid staat voor een sociaal beleid die de cohesie in de Nederlandse
samenleving stimuleert en daardoor veel kosten voor de overheid bespaart.
Daar begin ik niet aan.
Alles draait uiteindelijk om solidariteit en civil society.
Doe iets aan de hypotheekrente
Samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst betekent samen ontregelen en ontgrenzen.
Op naar nieuwe vormen van gedeelde verantwoordelijkheid!
VVD-er> dat gaat niet lukken, dus ik doe geen moeite ! CDA-er> dat gaat niet lukken, te
onbetrouwbaar ! PVV-er> dat gaat niet lukken, ik wil ze er niet bij hebben

34

De SP respondenten zeiden:




























Vragen of zij 1 keer willen meegaan naar een voedselbank, zodat zij kunnen zien waar hun
beleid toe leidt. En wanneer zij dat gezien hebben zeggen dat als zij verandering daarin willen
hebben, zij zich moeten aansluiten bij de SP.
Dan kunnen we het beter over het weer hebben. Alle partijen hebben voor ingenomen
standpunten waar ze bijna niet vanaf te krijgen zijn. Een christelijke CDA er zou ik nog op zijn
rentmeesterschap kunnen wijzen
Hoef ze alleen maar te wijzen naar de huidige regering.
Ik zou niet veel zeggen, maar even wijzen op de puinhoop die ze er van maken
Iedereen in Nederland moet dezelfde kansen krijgen. De overheid moet daarom zorgen voor
goede en betaalbare toegang tot zorg, onderwijs, wonen en werk. De SP staat hiervoor.
Niet. Zonde tijd.
Menselijk Sociaal en de SP is er voor alle Burgers
Alsof die willen luisteren...
De SP is de enige partij die ervoor kan zorgen dat Nederland een sociaal en beschaafd land
kan blijven met aandacht voor de zwakkeren in de maatschappij en die een oplossing heeft
voor de groeiende problemen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt en voor de zorg. En
dat zijn de drie belangrijkste dingen voor alle mensen in dit land.
Sociale uitsluiting en isolatie van mensen is het gevolg van het huidige beleid. Wil je een
verdeeld land? Of wil je solidariteit? Sluit je aan bij de SP, dat is solidariteit.
Ik zou ze wijzen op het eerlijk delen, voor elkaar opkomen/zorgen. Niet iedereen wordt in
een rijk nest geboren. Iedereen gelijke kansen. Ik zou ze wijzen op de vele voordelen van een
sociale samenleving.
De enige partij die oplossingen heeft voor de crisis die niet ten koste gaan van de bevolking.
De SP is altijd eerlijk en betrouwbaar.
Ik zou hem of haar eens uitnodigen om nog eens goed naar het verkiezingsprogram te kijken
en dan turven hoeveel hun partij het program losliet om dit beleid koste wat kost overeind te
houden. Dan zeggen dat dit bij de SP onmogelijk is. De leden roepen hem of haar ter
verantwoording.
Maakt nogal een verschil met welke van de drie je in die lift staat voor het verhaal. Maar
ongeveer zo. Je ziet toch ook dat de SP vooraf de beste analyse maakt. Luister eens wat
vaker naar de SP, lees ons programma eens goed en doe er je voordeel mee. Of nog beter,
stap over naar de SP dan kunnen we samen zorgen voor een beter Nederland.
Als u later met uw kinderen naar de wereld kijkt, bent u dan trots dat u met 130 km/h naar
uw aftrekbare villa rijdt door een land zonder toegankelijk onderwijs, een fatsoenlijk
bestaansminimum en enig respect voor de wereld om ons heen?
Ga ik niet doen
De SP strijdt voor een sociaal en eerlijk Nederland. Door bezig te zijn met menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zorgt de SP dat er een fatsoenlijk beleid
gevoerd zou kunnen worden.
Als je gaat voor een eerlijkere wereld, voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit dan moet je bij de SP zijn!
SP is voor algehele solidariteit en in die zin sluit dat aan bij de VVD (eigen
verantwoordelijkheid en naar de ander) CDA(Christelijke waarden) PVV(onbegrip)
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Jongens wordt wakker en stop met dat neo liberale gerotzooi. Geef de landelijke overheid
weer de mogelijkheid om de echt belangrijke zaken via de inkomstenbelasting te regelen.
Gezondheidszorg, energie, onderwijs, openbaar vervoer enz moeten niet via de markt.
Ook zo voor een voor iedereen sociaal, solidair, gelijkwaardig, veilig, betaalbaar, leefbaar
Nederland? Dit zijn allemaal speerpunten van de SP. Als je het met al deze punten eens kan
zijn, pas je heel goed bij de SP. Sluit je aan. Dan kunnen wij met z’n allen zorgen dat het een
beter leefbaar Nederland wordt.
Pyjamadagen? Eigen bijdrage ziektekosten? Villasubsidie? JSF aanschaffen? Doe eens even
sociaal Man!
Bij ons blijft het gebruik van de lift gratis
Begin ik niet aan
Economie, arbeidsmarkt, veiligheid zijn voor onze partij belangrijk. Deze drie onderwerpen
hebben een onderlinge samenhang: het is een positieve of een negatieve spiraal. Wij werken
hard aan een positieve spiraal: een arbeidsmarkt die toekomstkansen biedt voor alle mensen
en een economie die er voor zorgt dat iedereen de nodige bestaansmiddelen kan vergaren.
Niet iedereen is gelijk. Maar iedereen verdient een kans en als dat nodig is, een duwtje in de
rug. Dat komt ook de veiligheid ten goede en daar profiteren we allemaal van.
Liever niet
Dat is onmogelijk, deze mensen zijn tevreden over hun partij. Dat gaat niet in 100 woorden.
Individuele aspiratie is goed. Maar individueel kun je slechts het beste bereiken als de basis
goed is. Die basis is een solidaire samenleving waarin de verschillen tussen mensen
overbrugbaar zijn, zodat geen wij/zij-gevoel bestaat. Om dat te bereiken is nu een sterke SP
nodig, niet nog meer neo-liberaal beleid.
Gelijkwaardigheid, Menselijke waardigheid en vooral Solidariteit
Kies voor solidariteit in plaats voor ieder voor zich, we zijn allemaal voor elkaar
verantwoordelijk, dus meer gemeenschapszin, minder marktwerking meer overheid
Er is maar één partij voor een beter Nederland voor IEDEREEN (en niet alleen de mensen met
een hoog inkomen of een hoge opleiding. En dat is de SP.
VVD’er: als aderlaten mislukt helpt meer aderlaten niet. Accepteer het failliet van het
neoliberale beleid. CDA’er: Rentmeesterschap betekent zorg voor zwakkeren en zorg voor
natuur, niet zorg voor banken en ondernemers. PVV’er: Henk en Ingrid zijn meer gebaat bij
een partij die zijn sociale beloftes waarmaakt. Villasubsidie aanpakken maakt geld vrij voor
o.a. zorg zonder de gewone man te straffen.
Het mag niet zo zijn dat je aan iemands gebit kan zien hoe groot zijn beurs is. dat is terug
naar de middeleeuwen en ik dacht dat we juist vooruit wilde gaan?? Zo gaat het landelijk ook
gebeuren dat er steeds meer een tweedeling komt in NL.
Haal de collectieve voorzieningen uit de marktwerking en fiscaliseer ze. Daarmee minder
fraude en bureaucratie. Inzetten op versterking van duurzame economie, met gebruikmaking
van arbeidspotentie van allen op basis van goede arbeidsvoorwaarden. Daarmee een
bestendige welvaartsbasis creëren.
Ik zou er niet aan beginnen
Ik zou ze via mijn tablet-PC de bijdrage van Emile Roemer aan de algemene beschouwingen
laten zien.
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Een spiegel laten zien van wat er echt speelt in de samenleving, dat de mens belangrijker is
dan de aandeelhouders
Niet aan beginnen vergeefse moeite. Kan de tijd beter besteden.
De SP heeft met grote regelmaat met terugwerkende kracht gelijk gekregen over vele
vraagstukken. Wees verstandig en luister ook nu naar onze antwoorden.
Als je wilt dat jouw kinderen een toekomst hebben in dit land, moet je SP stemmen, want die
heeft én de beste visie op onderwijs, én de beste visie op werkgelegenheid en sociale
zekerheid, én de beste visie op (ouderen-)zorg. Bij die partij staat ‘het samenleven’ centraal,
saamhorigheid is uitgangspunt, jouw kind zal dan dus nooit alleen komen te staan of
uitgestoten worden, maar zich altijd opgenomen voelen in een warme gemeenschap.
Als je daadwerkelijk voor het belang van de burger en de mens wil gaan. Oog hebt voor de
sociale problematiek en kloof tussen arm en rijk. Als je werkelijk wil werken aan een
menswaardiger en solidaire samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dan ben je
welkom bij de SP!
Als je wilt kiezen voor een vernieuwende partij die niets moet hebben van spilzucht,
vriendjespolitiek en achterkamertjes, dan moet je bij de SP zijn. Als je wilt kiezen voor een
partij die mensen de vrijheid geeft om zich te emanciperen en te ontwikkelen, maar wel met
een goed en stevig sociaal vangnet, dan moet je bij de SP zijn. Als je wilt kiezen voor een
partij die duurzaam en sociaal paart aan spaarzaam en realistisch, dan moet je bij de SP zijn.
Dat is wensdenken, deze partijen staan op dit moment te ver van het gedachtengoed van
mijn partij af.
Stop het rechtse hobbyisme, bezuinigen kan echt socialer en rechtvaardiger. Echt wat doen
voor Hendrik en Ingrid EN de rest van Nederland; stem voor, stem SP!
De SP is consequent, heeft uitstekende contacten met de bevolking en een duidelijke visie op
de samenleving. Daarnaast is de SP actief binnen en buiten de parlementen. Voor de CDA-er:
solidariteit is bij de SP geborgd. Voor de PVV-er: de zorg is bij ons beter op zijn plek. Voor de
VVD-er: de SP is ook ondernemend!
Doe eens sociaal
Wij, als SP, staan voor de mensen. Wij zijn regelmatig op straat, en laten de geluiden die wij
vernemen door klinken in onze politieke voorstellen en besluiten. Een sociale samenleving,
waarin een ieder kan werken aan zelfontplooiing, daar doen wij het voor!
SP is het meest sociaal. SP vindt mensen gelijkwaardig. Sp is het beste voor Henk en Ingrid.
Ik zou tegen de PVV’er zeggen dat hij/zij de oogkleppen eens moest afzetten. Kijk eens naar
alle zogenaamde sociale beloftes die de PVV gedaan heeft en hoeveel daarvan er eigenlijk
nagekomen worden. Dat zijn er bar weinig. Het is niets meer dan alleen de schuld leggen bij
de Islam en dat als excuus gebruiken voor alles waar ze zelf niet consequent mee zijn.
Uitnodigen om eens een dagje mee op pas te gaan om eens te praten met chronisch zieken,
bezoekers van onze hulpdienst, klanten van de voedselbank enz.
Dit kabinet straft de allerarmsten voor de crisis, breekt de welvaartstaat af waar we de
afgelopen eeuw aan hebben gewerkt, verpest de toekomst van onze kinderen en laat de
allerrijksten ongemoeid. Er is maar een partij die hier effectief verzet tegen pleegt en een
serieus alternatief biedt: de SP.
Enige alternatief, samen sterk, solidariteit
Daar zou ik geen moeite voor doen
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Nederland is een van de rijkste landen van de wereld. En met die rijkdom kunnen we maar
beter iets verstandigs doen. Door het beleid van het kabinet Rutte blijft die rijkdom echter op
de bankrekening van enkelen staan. Maar kunnen we niet veel beter investeren in goede
scholen? In een goede zorg zonder bureaucratie? In de zekerheid van onze pensioenen?
Rutte maakt deze zaken ondergeschikt aan het idee van de vrije markt. Maar het is helemaal
niet erg om in te grijpen in een ‘vrije markt’; als we daarmee ons land een fijner land kunnen
maken.
Wilt u op een betrouwbare linkse partij stemmen, die niet bang is verantwoordelijkheid te
nemen? Stem dan SP.
Wij leggen de pijn van de economische crisis daar waar hij hoort: bij de veroorzakers van de
graaicultuur.
Zeer goede vraag, ik weet wat ik zou gaan zeggen.
Zou ik niet proberen! Hebben een bord voor hun kop.
Totaal geen behoefte om ze over te halen bij de SP te komen. Wel zou ik ze uitnodigen mee
te gaan met het werkbezoek dat ik heb gepland bij Humanitas, een bezoek aan een gezin die,
ondanks hard werken, op straat zijn gezet omdat het financieel tegen zit, en geen fatsoenlijk
betaalbaar huis kunnen krijgen, hopelijk steken ze er iets van op.
Door ze te wijzen op het failliet van de markt (kapot gesubsidieerde woningmarkt, kapot
bezuinigen van Griekse economie, weinig rem op bonuscultuur, etc...)
Allereerst zal ik aangeven dat de marktwerking niet de beloofde lagere kosten heeft
opgeleverd. Sterker nog, het is zelfs duurder geworden in de zorg en openbaar vervoer. De
management tussenlaag moet er tussen uit inclusief het bonusstelsel. Ook bij de banken
moet dit gaan gelden. Verder vindt ik dat op directieniveau van zorginstellingen,
ziekenhuizen, scholen en andere (semi-)overheidsinstellingen niet meer mogen verdienen
dan de Balkenendenorm. Dus ook zonder de bonussen en allerlei andere extra’s. Tegen
CDA’ers wil ik hun christelijk geweten aanspreken om hun naasten lief te hebben en bij te
staan in deze moeilijke tijden. Er bestaat wel degelijk armoede in Nederland en als ze willen
kan ik met hen langs diverse gezinnen gaan om daar over te praten. In de SP achterban zijn
er genoeg situaties waar thuis armoede overheerst. De wetswijzigingen in de bijstand en
andere sociale zekerheden hebben slechtere uitwerking op deze situaties. Voor mij geldt de
wetswijzigingen op sociaal en arbeidsvlak de afbraak van ons sociale vangnet. In het verleden
hebben mensen zich hier keihard voor ingezet en ik schaam me nu hoe dit zo overboord
wordt gegooid door de bezuinigingsmaatregelen. Ik vind ook dat de rekening niet bij de
minst draagkrachtigen moet worden gelegd maar ook grote internationale maatschappijen
en banken moeten bijdragen in de kosten. Meer belastingen betalen.
We willen allemaal een goed Nederland voor iedereen. Dat kan, het is gewoon een kwestie
van prioriteiten en als er minder geld is moet je andere keuzes durven maken. De SP gaat uit
van solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid en maakt die keuzes met dat
als leidraad. Kom op, doe effe normaal, daar moet je het toch mee eens zijn?
Een VVD-er ís niet te overtuigen om socialer te gaan, zij staan compleet buiten de
werkelijkheid. Bij een CDA-er zal het wat makkelijker zijn omdat die partij op sterven na dood
is, en een PVV-er moet je niet willen overtuigen, zij liegen alleen maar om de stem van de
kiezer te paaien.
SP is echt solidair!
Ik heb niet de behoefte om een VVD’er, CDA’er of PVV’er bij de SP aan te laten sluiten.
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Voor echt sociaal beleid en dan niet alleen met de mond beleden moet je toch echt bij de SP
zijn.
Koopkracht is de motor van de economie. Het bezuinigen hierop zorgt voor een neerwaartse
spiraal. Laten wij nu met z’n allen ervoor zorgen dat de werkgelegenheid en sociale zekerheid
een stabiele, betrouwbare factor wordt en het vertrouwen in de burgers naar de politiek
weer terug komt. Niet voor niets zie je in de peilingen dat de aangekondigde bezuinigingen
door deze overheid burgers weer voor linkse partijen kiezen.
Moeilijk, ik denk dat ik zou proberen ze uit te leggen dat ze terug moeten naar de burger en
niet alleen in campagne tijd zodat ze weten wat er leeft onder de bevolking.
Kom op, man, doe eens effe sociaal!
Niet de angst moet regeren maar een echte positieve sociale visie op de toekomst is nodig
om de betrokkenheid van mensen weer te krijgen bij de samenleving.
Door aan te geven dat de SP altijd zichtbaar is en niet alleen in verkiezingstijd en dat
samenwerking met de pvda uitgesloten is als zij zich bij ons aansluiten. Dan worden we groot
genoeg om in elk geval de pvda buiten de deur te houden.
Zullen we het samen minder over geld en meer over mensen hebben!!
Geen behoefte.
De SP is een partij voor alle burgers. Ieder mag mee doen en we laten mensen in hun
waarde. Proberen de kennis van wie maar wil te laten toe nemen.
De markt heeft gefaald, het liberalisme is net zo’n utopie als het socialisme.
Die poging zou ik bij geen van 3-en ondernemen. Staan te ver af van onze realiteit.
In een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
fundamentele waarden zijn, heeft elk individu de meeste mogelijkheden om zichzelf te
ontwikkelen. De overheid moet daartoe de voorwaarden scheppen, geen dwang opleggen.
Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. dat komt iedereen
ten goede.
Laten we eerlijk wezen. De experimenten van meer markt van de afgelopen jaren hebben
geen vooruitgang gebracht maar de bestaanszekerheid van velen geschaad. Achter zo’n
verhaal aan blijven lopen dat kan toch niet kloppen. Wordt het geen tijd te kiezen voor de SP.
PS De vraag waar de SP-fractie zich meer op zou moeten richten, wilde ik overslaan omdat ze
het goed doen, maar dat werkt niet dus heb ik maar even wat ingevuld
Zou geen enkele poging doen, als het verstandige mensen waren hadden ze dat allang
gedaan.
PVV: Een partij die de hypotheekrenteaftrek belangrijker vind dan de pensioensgerechtigde
leeftijd is er niet voor Henk en Ingrid. CDA: De barmhartige samenleving bereik je niet met
een partij die de islam het liefst van de kaart veegt.
Ik zou eens eerst luisteren naar hun standpunten en aan hun vragen om eens diep in hun ziel
te kijken. Zouden ze dat ook willen als het hun zelf raakt?
Kom bij de beste partij van Nederland
De SP was de 1e partij die zag dat integratie in de volksbuurten niet lukte en mensen langs
elkaar leefden. Wij pakken dit samen met de mensen in de buurten en wijken aan. Wij staan
schouder aan schouder met de bakker op de hoek, met de leraar voor de klas en de
politieagent op straat. Wij kiezen ervoor om geluk en welvaart na te streven voor iedereen,
in plaats van veel geld en winstmaximalisatie voor enkelen.
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Dat en sociaal Nederland een gelukkiger Nederland zal zijn, waarin iedereen een plek heeft
en een mogelijkheid om een waardig leven te leiden. Door het uitsluiten van een hele grote
groep mensen tot zelfs maar de basisbehoeften creëer je een ongelukkige samenleving met
alle gevolgen van dien. Dat hebben zij op hun geweten, als zij er echt voor alle Nederlanders
zijn, stappen ze over voor een kentering in de samenleving. En vooral omdat ze voor alle
Nederlanders moeten zijn, niet alleen voor Henk en Ingrid, die ook inmiddels in de diepe shit
zitten. En niet alleen voor de rijke stinkers die er geen boterham minder om zullen eten. Of
alleen voor de kerkgangers, alhoewel er ook geen heil meer in zien. Maar voor Alle
Nederlanders en dat is wat onze partij groot maakt!
Juist nu, in deze tijd van economische crisis, gaat het om solidariteit, investeren in de
toekomst, geen groepen uitsluiten, vooral ook luisteren naar de mensen en zorgen voor
maatschappelijk draagvlak bij bezuinigingsmaatregelen.
in een lift lijkt mij geen plek om een referaat te houden dat de Sp de meest verstandige partij
is ,als deze mensen de inhoud van ons programma heel de mens niet gelezen hebben ,heeft
het geen nut om ze dat in die korte tijd uit te leggen ,sp er zijn is een manier van leven willen
voorstaan op basis van een sociale ideologie ,deze mensen hebben andere ideologieen ,die je
hen niet zomaar kunt afnemen in de 3minuten in de lift
Niet, deze mensen zijn niet voor rede vatbaar
Als ik dat zou kunnen had ik het al gedaan, praten tegen dovemansoren
Er waren eens banken die speculeerden met ons spaargeld en met onze pensioenen. Ze
maakten keuzes die de hele financiële wereld aan het wankelen brachten. Vinden jullie het
dan verstandig om die banken met miljarden overeind te houden en de bezuinigingen bij de
gewone Nederlanders neer te leggen? Nee? Welkom bij de SP!
Eerlijk, consequent, toekomstgericht, rechtvaardigheid, sociaal, vastberaden, toekomstvisie,
goed voor Nederland en de wereldverheffing en ontwikkeling van bevolking
Kijk niet naar wat ons scheidt, maar wat ons bindt. U vindt toch ook dat we samen dezelfde
lucht inademen, gebruik maken van de weg, onze kinderen goed onderwijs moeten krijgen,
we willen sporten en muziek willen maken, we graag lekker willen eten, we mee moeten
kunnen doen aan de maatschappij, jezelf kunnen zijn, respect krijgen voor wie je bent, we
willen werken ? Daar heb je elkaar voor nodig. De een moet wat meer geven dan de ander,
als het aan de onderkant van de samenleving maar georganiseerd is.
Armoede bestrijden is vooral ook een belang van rijken. Als de armen niets meer hebben te
‘schransen’; zullen de rijken zich moeten verschansen.
Denk aan het kind in armoede bij u uit de buurt, accepteert u dat hij/zij bij de geboorte
veroordeeld wordt tot een leven zonder kansen om het een beetje beter te krijgen dan zijn/
haar ouders of stelt u een daad en toont u moed?
Ik zou zeggen ,denk bij de volgende verkiezingen goed na alvorens u weer op de verkeerde
partij gaat stemmen. Maar stem dan eens met een gezond verstand alleen dan dan zal het
volgens mij lukken om te stemmen voor een socialer Nederland. Dus SP
In deze, met name financieel moeilijke tijden moet solidariteit voorop staan. Die meer
hebben delen met diegene die minder hebben. We moeten geen tweedeling laten ontstaan.
Vanuit deze gedachte bepaal je je standpunten. Dit gedachtegoed is het sterkst bij de SP.
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Ik zou zeggen, dat een ieder in deze wereld het recht en een kans moeten krijgen om zich te
ontplooien, ook als je van een ander ras bent of religie. respect voor een ander is een
voorwaarden.
Nederland is zo een fijn land vanwege een diep gewortelde traditie dat solidariteit essentieel
is om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om uit zijn leven eruit te halen wat erin zit.
Dat betekent goed en bereikbaar onderwijs en zorg voor iedereen, ook voor de allochtonen.
Oké met de SP levert bijvoorbeeld het rijkste kwart van Nederland in voor de andere
driekwart. Maar besef: die samenleving is het gelukkigst waarbij de verschillen tussen rijk en
arm het kleinste zijn. En bij de SP weet je dat ze het niet doen voor het geld, maar omdat ze
idealen hebben.
Van beleid én een samenleving waarin het recht van de sterkste heerst, wordt niemand
beter. Ook de sterkste niet. Wil je een samenleving, dan moeten we ook samen delen.
Anders gaat jungleregels gelden en kun je zelf ook de zwakkere partij worden.
Iedereen vindt zichzelf sociaal, is voor goed onderwijs en voor goed natuurbehoud. Maar als
je dat echt meent, dan kun je het alleen maar met de SP eens zijn.
Dat is niet mogelijk en bovendien willen we die mensen niet. Maar wat ik zou zeggen is: het
beleid van jullie partijen heeft geleid tot een grote afbraak in de zorg, in het onderwijs, in de
werkgelegenheid, tot een afname van de koopkracht, tot angst voor medemensen en een
groter gevoel van onveiligheid. De markt werkt niet en dat heeft zich bewezen, Jullie vinden
je eigen positie belangrijker dan de het welzijn van je landgenoten. De SP is een partij met
betrouwbare mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander.
Beste mensen, we zijn geen economisch product het gaat niet alleen om geld, we zijn
mensen met elkaar, gelijkwaardig, solidair, menswaardig. Dat zijn de kernwaarden van de SP
dus sluit jij je bij de SP aan.
Doei, ik neem de trap wel
Voor een sociaal, menswaardig en solidair Nederland met een verstandig economisch beleid
moet u bij de SP zijn. Wilt u een kapot bezuinigd en asociaal Nederland dan moet u vooral bij
uw eigen partij blijven.
Ik heb geen behoefte om anderen te bekeren. Ik respecteer hun keuze en ik hoop dat zij de
mijne evenzeer respecteren.
N.v.t.
Wij waren altijd zo ontzettend trots op Nederland en onze sociale zekerheid, de basis dat je
voor elkaar en de zwakkeren en de mensen bij wie het even tegen zit in onze samenleving
zorgt en dat onderwijs en zorg voor iedereen bereikbaar is. Dat wordt nu zonder
fundamentele discussie in een rap tempo afgebroken. In een samenleving met een sterke
sociale zekerheid en goede publieke voorzieningen zijn mensen gelukkiger en beter in staat
voor zichzelf en anderen te zorgen. Men is tevredener en er zijn minder onderlinge
spanningen. Dat is toch een samenleving die jij ook wil?
Zoals u weet staat de westerse samenleving zwaar onder druk en wel zo dat men zich af kan
vragen of we niet aan de vooravond staan van de ondergang van de westerse samenleving.
De oorzaak van ineenstortingen van voorgaande culturen waren, evenals nu: hebzucht,
verrijking van een elite en verarming van de het grootste deel van de bevolking. Welnu, laten
we boven de partijpolitiek gaan staan en die maatregelen nemen die goed zijn voor alle
mensen en niet alleen voor een paar. Laat ons nu aan de gang gaan: in Nederland, in Europa,
de wereld.
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De huidige regering stelt de belangen van iedereen (zorg, sociale zekerheid, onderwijs,
milieu, cultuur) ondergeschikt aan die van enkelen. Daar worden maar weinigen beter van.
Een samenleving waarin de inkomensverschillen groter worden is niet een samenleving
waarin het prettig leven is. Zorg en onderwijs moeten voor iedereen betaalbaar blijven. Als
Christen kun je niet anders dan kiezen voor een partij die opkomt voor christelijke waarden,
als PVV-ers kun je niet anders dan kiezen voor een partij die sociale zekerheid in stand houdt
en als VVD-er wil je dat niet alleen jij maar ook je omgeving prettig leeft en dus kies je voor
de SP.
Uw ideologie van Meer Markt en Minder Overheid heeft tot een ramp geleid. Verlaat het
dwaalspoor van het neoliberalisme. Beter ten halve gekeerd...
Alleen voor de PVV’er, want die anderen overtuig je toch niet: je denkt dat de PVV het
opneemt voor de gewone man, maar kijk eens wat ze allemaal gedogen met dit kabinet.
Sociale zekerheid, de zorg, sociale huursector: wordt allemaal afgebroken. Het AOW‘breekpunt’ liet Wilders binnen 8 uur na de verkiezingen vallen. Het zijn net zulke
draaikonten als PvdA, CDA en VVD.
Door op straat met de mensen in contact te blijven en leden actief te betrekken bij de
werkzaamheden slaagt de SP er als geen ander in het woord van de straat naar Den Haag te
brengen. De SP doet vanuit Den Haag goed wetenschappelijk onderzoek. De SP is idealistisch
maar ook realistisch.
Blijf niet geloven in het failliete kapitalistische systeem.
De SP is de partij waar persoonlijke betrouwbaarheid en politieke idealen het meest hand in
hand gaan
Politiek bedrijven en besturen is geen doel op zich maar een middel om bij te dragen aan een
rechtvaardige en solidaire samenleving. Kies voor een partij die onderzoekt en met
oplossingen komt die werken en bijdragen aan een zinvol en menswaardig bestaan van ieder
individu. De SP probeert mensen te betrekken en te activeren en ze verantwoordelijk te
maken voor hun eigen leven. Dit alles met respect voor ieders mogelijkheden en
beperkingen.
Moet ik even over nadenken
Dat jij het goed hebt komt omdat je kansen in je leven hebt gehad. Sommige mensen hebben
weinig kansen of veel pech. Kom bij de SP als je vindt dat ook die kwetsbaren een redelijk
leven verdienen.
Wie staat er in de lift?
Als je het met me eens bent dat elke hardwerkende Nederlander op basis van zijn kwaliteiten
en inzet in zijn eigen broodwinning moet kunnen voorzien en als je vindt dat Europa van de
Europeanen is en niet van monopolisten, dan kies je tegen neoliberalisme, monopolisme en
incongruentie in beleid dan kies je voor eerlijkheid, gelijke kansen en samenhang in beleid,
dan wordt je lid van de SP
Onzin vraag, want ik zou tegen elk van hun andere argumenten gebruiken.
Wat je ook van de SP vind, we zijn consistent in onze visie en dat waren we ruim voor de
crisis ook al. Kijk onze visie van toen er op na, en die van je eigen partij en zie wie er gelijk
heeft gekregen bv. ten aanzien van Europa, de euro, de financiële wereld, en de
volkshuisvesting. Maw. betere resultaten uit het verleden, geven meer garantie op de
toekomst!
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Zoals mijn vader al zei: De VVD is er voor de rijken. De PVV is alleen maar een racistische
variant van de VVD. Iedereen lijkt vergeten te zijn dat Wilders neo-liberaal / ex-VVD is. Het
CDA kiest niet en is in wezen een neo-liberale partij.
Ik ben lid geworden omdat de SP niet alleen praat maar ook doet. Zeggen ze A, dan doen ze
ook B. Het is een club waarvan je weet waar ze staan, ze zijn duidelijk. Ze zijn betrouwbaar.
Tegen het CDA zeg ik dat we een gezinspartij zijn, staan voor menswaardige samenleving
waarin iedereen ook mee kan doen en onderdeel van uitmaakt. Tegen de PVV zeg ik dat niet
alleen schreeuwen maar ook doen een optie is. Niet alleen roepen aan de zijlijn maar ook zelf
in actie komen. Niet eens met een sluiting van een zorgcentrum, de SP gaat er op af en
strijden door. Tegen de VVD zeg ik, u wilt toch ook dat mensen mee doen? Mensen moeten
de kans hebben om dit te doen. De VVD in dit kabinet zorgt ervoor dat die kansen ontnomen
worden. Dat kan anders. De SP doet onderzoek, biedt alternatieven en komt met
oplossingen. We kunnen besturen, dat laten we zien op veel plekken in het land. We zijn een
partij met passie, met een hart en een partij dat niet stilstaat en strijdbaar is. In deze tijden
heb je een partij nodig die staat, ook voor de mensen in het land. Met de kin omhoog en de
mouwen opgerold. Dat is de SP.
De huidige crisis in de wereld toont aan dat het anders moet. De SP is de enige partij die
vindt dat het allemaal beter, menselijker en socialer kan, hier én elders op de wereld.
Jullie gaan voor korte termijn resultaten. Ons land heeft echter een lange termijn visie nodig
op welvaart en geluk voor iedereen. Als we de welvaart beter verdelen zal dat op de lange
termijn voor allen economisch beter zijn: armoede kost geld: arme kinderen ontwikkelen zich
slecht, arme volwassenen krijgen psychische problemen waardoor zij steeds minder geschikt
worden voor de arbeidsmarkt en gezondheidsklachten ontwikkelen. Uiteindelijk zijn we als
samenleving beter af als we het armoede probleem oplossen door te investeren in de
onderkant van de samenleving..
De CDAer zou ik proberen over te halen met de volgende woorden: Je moet nu echt over
naar de SP. Dit kabinet bezuinigt zo veel op de zwakkeren dat is niet in overeenstemming
met de christelijke uitgangspunten van het CDA. Bij de SP komen mensen met een laag
inkomen meer tot hun recht en bovendien wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner, bij het
CDA wordt deze alleen maar groter. De discussie rondom Mauro heeft bovendien de
geloofwaardigheid van het CDA aangetast, en uiteindelijk moet er worden ingegrepen in de
hypotheekrenteaftrek. De SP pakt de problemen rondom de vastzittende woningmarkt wel
aan. Tegen de PVVer zou ik zeggen: Kom bij de SP. We hebben veel overeenkomsten. Jullie
grootste punt, de immigratiestop wordt bij verre na niet gehaald, sterker de immigratie heeft
record gehaald in 2011. Ook jullie oproep om hoofddoekjes uit de openbare ruimte te weren
is een loze oproep, het is trekken aan een dood paard. We kunnen samen strijden voor een
beter zorg, zorgen dat de jsf niet wordt aangeschaft en samen kunnen we de macht van het
koningshuis inperken. Met het CDA en de VVD wil het niet lukken, samen staan we sterker.
Tegen de VVDer zou ik zeggen: Kom naar de SP dat is uiteindelijk beter voor iedereen in
Nederland. Geef Nederlanders zekerheid dan zorgen we er samen voor dat ze goed kunnen
wonen. Nu hangt veel Nederlanders onzekerheid boven het hoofd, de woningmarkt zit in het
slop. De hypotheekrente moet worden afgeschaft dat zorgt er voor dat de woningmarkt
weer in beweging komt. Dat is goed voor de economie, bovendien geven ook belangrijke
instanties aan dat deze vorm van subsidie moet verdwijnen in het belang van de staatskas.
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Weten jullie wat sociaal inhoudt? Of gaan we allemaal voor onszelf. Kijk eens goed in de
spiegel, schrik niet van jezelf. Je ziet er zo moe uit van het alles met jezelf delen.
Wanneer je niet zuinig bent op de wereld waarin je leeft en de mensen om je heen dan sta je
straks (zelf, of je kinderen) met lege handen. Het opwarmen van de aarde, opgebruiken van
grondstoffen, laten uitsterven van planten en dieren en het vervuilen van je leefomgeving
kun je niet zomaar weer omkeren. Draai het om: wees zuinig op je leefomgeving en elkaar.
Streef naar solidariteit en ga terug naar de menselijke maat. Verklein de verschillen tussen
groepen in de samenleving en handel volgens de menselijke maat. Geef mensen
zeggenschap over hun leefomgeving en toegang tot de nodige voorzieningen. Vergroot de
solidariteit in de samenleving en zorg voor eerlijke kansen voor iedereen. Daarmee maak je
de maatschappij een stuk aangenamer voor iedereen. Als je dat wilt: kies dan voor de SP! "
Pvv’er zonde van mijn tijd.
Samenwerken met de SP levert een gezond, stabiel, sociaal en welvarend Nederland.
Zou ik niet eens aan beginnen. Die mensen zitten te ver van ons weg. (Letterlijk en figuurlijk).
CDA, VVD en PVV mogen hun eigen vuilnis opruimen.
SP is een partij voor beter en goed zorg, onderwijs, sociale hervormingen, een partij voor
eerlijke delen en voor een fatsoenlijk land. enige partij met idealen.
De enige partij die echt geworteld is in de samenleving en daardoor weet wat er speelt zowel
nationaal als lokaal. Bovendien de partij die na verloop van tijd steeds achteraf weer gelijk
krijgt, waardoor de analyses dus goed zijn.
De SP heeft veel overeenkomsten met de partij waar je nu lid van bent. Maar de SP gaat
verder in zijn pogingen om in deze moeilijke periode de burgers te betrekken bij de politiek.
Juist op in deze tijd is het enorm belangrijk dat mensen solidair met elkaar zijn en samen
optrekken. daar gaan wij voor en we roepen jou/u op om dat samen met ons te doen.
Rare vraag ...
Te laten zien hoe de afbraak van sociaal Nederland door hen wordt doorgevoerd. De kosten
liggen bij de arme en zwakkere Nederlanders en zij zijn verantwoordelijk voor dit beleid.
Jullie beeld van de mens als eenzame homo economicus klopt niet. Niemand wordt alleen
geboren. Het gaat om onze beschaving, die we met elkaar naar een hoger plan moeten tillen.
Jullie moeten leiderschap durven nemen in plaats van alles maar overgeven aan de blinde,
amorele krachten van de kapitalistische markt. Kijk nou eens eerlijk naar wat dat ons
gebracht heeft. Kom bij de SP en doe mee, we pakken het roer weer terug en sturen dit land
naar een toekomst waar onze kinderen trots op zullen zijn!
Ik sta regelmatig met deze mensen in de lift en heb geleerd dat dit niet de gelegenheid is om
hen ervan te overtuigen zich bij de SP aan te sluiten. Op het moment dat deze mensen hun
financiële bril afzetten en menselijke waardigheid voorop zetten, komen ze vanzelf bij de SP
terecht.
De tijd is gekomen dat we een andere weg moeten inslaan dat wat jullie tot op heden zijn
ingeslagen de overtuigingen zijn fout gebleken meer en meer voor enkelen kan niet zijn wat
u voor ogen hebt de SP biedt u de mogelijkheid om een sociaal beleid te gaan voeren grijp
deze kans!
I had a dream, follow me please.
Het kan even duren, maar uiteindelijk krijgt de SP altijd gelijk en zijn zin
Sociaal en economie kunnen en moeten hand in hand gaan!
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Tegen CDA en VVD duidelijk maken dat niet iedereen de kans, mogelijkheid en het geluk
heeft om op te komen voor zichzelf in alle omstandigheden. Het kan iedereen overkomen
dat we een steun in de rug nodig hebben. Ziekte werk gezin ongeluk enz dan moet je een
sociaal kabinet hebben. De SP zal hier voor opkomen.
Geen woorden aan vuil maken omdat deze mensen hoogstwaarschijnlijk niet te overtuigen
zijn. Te rechts. Mensen die op de PVV gestemd hebben kunnen we laten zien hoe sociaal de
PVV nu werkelijk is.In woord kiest de PVV vaak de kant van de SP maar in hun stemgedrag
gaan ze meestal mee met de VVD. Dat zal de SP duidelijk moeten maken.
De echt beschaafdheid van een land valt af te leiden aan wat de inwoners samen bezitten,
niet over hoeveel ruimte er is voor zelfverrijking. Dus laten we werken aan onze normen en
waarden door te laten zien dat wij wel voor elkaar willen opkomen.
Jullie zíen toch dat jullie beleid averechts heeft gewerkt en jullie gaan gewoon door op
diezelfde weg. Ga eens voor eerlijke, zuinige en sociale politiek!
Een samenleving die meer egalitair is, is een gezondere, rijkere samenleving. Landen die
minder egalitair zijn, zijn zieker, economisch zwakker. Het beleid van de SP draagt bij aan een
meer egalitaire samenleving en daarmee aan een betere samenleving in zijn geheel.
Het reëel bestaande kapitalisme, en de politieke stromingen die haar bestaan wil rekken
(confessionalisme en liberalisme) heeft geen antwoord op de vraag van het voortbestaan van
de mens als soort. Het is juist de oorzaak van haar ondergang. Democratisering van de
economie is een eerste stap in het ontwikkelen van dit antwoord.
Vind je ook niet dat we toe zijn aan een sociaal en eerlijk Nederland? Nou dan!
Overtuigen?? Ik geloof dat dit steeds minder nodig zal zijn, de keuze van de mensen
overtuigt nu al gezien de peiling...
Als het om mensen gaat die zelf politiek uitvoeren dan zal het moeilijk zijn om die over te
halen. Zij zouden dan voor de afdrachtsregeling moeten zijn en dat zijn de meeste niet. Als
het stemmers zijn dan met de woorden: SP’ers zitten er niet voor zich zelf, of voor een leuk
baantje te scoren. Ze zetten zich in voor een betere samenleving. Draaien niet met elke wind
mee en roepen niet zo maar wat.
Voor een sociaal en sterker Nederland hebben we een andere wind nodig. Meer gericht op
gezamenlijkheid en het in stand houden van een rechtvaardige maatschappij. Minder
individualisme zowel in de politiek, op het menselijke en economische vlak. Spreek
waardering uit naar alle bevolkingsgroepen en realiseer je dat niet iedereen in staat is zich
aan te passen aan een snel veranderende maatschappij.
Onbegonnen werk
Denk aan anderen, je bent niet alleen op de wereld! Met delen is niks mee en probeer nu
toch eens één keer de sociaal en economisch zwakkeren buiten schot te laten bij
bezuinigingen!
Dat is een onmogelijke vraag. Het antwoord is nooit een bepaald antwoord maar afhankelijk
van wie er in de lift staan. Dus stap maar uit en laten we een goed glas drinken om daarna
aan de slag te gaan
Verplaats je eens in de wereld van de sociaal zwakkeren en financieel minder
draagkrachtigen. En als je niet weet hoe, kom dan maar een keer met mij mee, dan zoeken
wij samen eens die mensen op en praten met ze.
Geen tijd hiervoor nu
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U wilt af van bureaucratie, geeft de voorkeur aan ontplooiing van het individu, Momenteel
steunt u een coalitie die door de bezuinigingen mensen angstig maakt en strak vasthouden
aan wat ze op dat moment nog in handen hebben. De SP wil ook hervormen, maar zorgen
dat mensen hun angst opzetten in hoop, zodat ze gaan aanpakken om een leven op te
bouwen,
De SP heeft direct contact met gewone mensen. Daar kunnen de anderen veel van leren!
SP heeft crisis al voorspeld, heb je nu nog niet door dat een socialistische maatschappij de
enige is die werkt, meest voor de handliggend wanneer je een goede maatschappij voor
iedereen voorstaat. verzelfstandiging van nutsbedrijven? SP al gezegd, dat het niet
goedkoper en beter zou worden, komt helaas ook uit, net als onderwijs en noem ze maar op.
euro, sp gaf al aan eerst goede samenwerking, dan pas samen een munt...alles komt uit!!!
Mijn ervaring is dat je een overtuigd lid van een partij niet overtuigd....per onderwerp
draagvlak zoeken..
Geen antwoord
Als je echt wat anders wilt en niet gewoon net als de afgelopen 10 jaar doorgaan met het
rechtse beleid kom dan maar eens langs.
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