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Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst
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Er waren ook ruzies

Het regeerakkoord 2021 in kindertaal
Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

De regering bestuurt (regeert) Nederland en de Tweede Kamer controleert haar. In
de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Als de regering een besluit neemt, moet de
meerderheid van die 150 mensen het daarmee eens zijn, 76 of meer, anders gaat het
niet door.

Eerste en
Tweede Kamer

Maar geen enkele partij in Nederland heeft 76 of meer zetels, zoals de plekken in
de Tweede Kamer worden genoemd. In de regering moeten daarom verschillende
politieke partijen samenwerken.
Voor heel belangrijke besluiten zoals het aannemen van een nieuwe wet, heeft de
regering ook nog de steun van de Eerste
Kamer (de Senaat) nodig.
Een wet is een regel waaraan iedereen
in Nederland zich moet houden. Niet
op straat tegen een muur plassen als je
nodig moet, want dan krijg je een boete.
Niet je school in brand steken als je een
onvoldoende hebt gekregen, want dan ga
je de gevangenis in.
In de Senaat zitten 75 senatoren.
Daar moeten tenminste 38 mensen
goedkeuring geven aan de nieuwe wetten
(regels dus) van de regering.

Regels en wetten

De regering voor de komende jaren bestaat uit dezelfde vier politieke partijen als de
vorige keer: de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie.
In de Tweede Kamer hebben deze vier partijen samen 77 zetels, maar in de Eerste
Kamer hebben ze er maar 32, zes te weinig voor een meerderheid.
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Er zal daarom voor het
aannemen van nieuwe wetten
steun moeten worden gezocht
bij andere partijen, anders gaan
de plannen niet door. En dat
kan best lastig worden, want
die andere partijen hebben ook
zo hun eigen ideeën over welke
nieuwe wetten er goed zijn voor de toekomst van Nederland.
Dat dezelfde partijen als vier jaar geleden nu weer samenwerken was niet meteen
vanzelfsprekend. Toen de onderhandelingen begonnen waren er nogal wat
meningsverschillen. Er waren ook ruzies, want de een vond dat de ander niet altijd
de waarheid vertelde en de ander ontkende dat en was kwaad. Ministers moesten
aftreden omdat ze ernstige fouten hadden gemaakt. Sommige partijen wilden daarom
dit keer liever met anderen in de regering dan weer met diezelfde drie. Maar ze
werden het niet eens over ‘met wie dan wél?’ en zagen geen andere mogelijkheid dan
toch maar weer met elkaar te gaan praten. Het duurde maanden voordat alle ruzies
waren uitgepraat en ze het eindelijk eens waren over de belangrijkste onderwerpen.
Gelukkig is dat nu zo en ligt er een regeerakkoord. De nieuwe regering kan aan de slag.
Minister-President Mark Rutte en zijn mede-onderhandelaars hebben er vertrouwen in
dat ze mooie plannen voor Nederland hebben bedacht, want het regeerakkoord heet

OMZIEN NAAR ELKAAR,
VOORUIT KIJKEN NAAR DE TOEKOMST
En wat zijn die mooie plannen dan? We hebben het een
en ander op een rijtje gezet.
Maar eerst nog iets belangrijks…

Corona

VERTROUWEN
1

2

3
Toeslagenaffaire

De regering weet heel goed dat lang niet iedereen in Nederland nog
vertrouwen heeft in de politiek. Daarvoor is er in de afgelopen jaren
teveel gebeurd.
Drie voorbeelden:
De toeslagenaffaire.
Als ouders een drukke baan hebben en hun kinderen daarom naar de kinderopvang
gaan, hebben die ouders recht op een vergoeding voor de kosten daarvan.
Veel van die ouders werden jaren geleden ten onrechte beschuldigd van liegen,
omdat ze zogenaamd minder zouden werken dan ze beweerden of omdat ze een
ingewikkeld formulier per ongeluk verkeerd hadden ingevuld. Ze moesten het geld
terugbetalen en kregen hoge boetes. Veel gezinnen moesten geld lenen om die
boetes te kunnen betalen. En zo ontstonden er heel veel schulden, die ze echt niet
kunnen terugbetalen. Er werden zelfs kinderen uit huis geplaatst, omdat hun ouders
geen goede ouders zouden zijn. Het was allemaal verschrikkelijk voor deze gezinnen
en het was niet eens hun eigen fout - het was een fout van de belastingdienst, die in
opdracht van de regering dit beleid voerde.
De regering beloofde keer op keer die fouten goed te maken en de slachtoffers te
helpen, maar het schiet maar niet op. Talloze ouders en kinderen zitten hierdoor nog
steeds diep in de ellende.
Door de jarenlange
gaswinning in de
provincie Groningen
ontstonden er
aardbevingen die veel
huizen ernstig hebben
beschadigd. Er werd beloofd dat de bewoners van die huizen snel zouden worden
geholpen, maar veel van hen wachten nog steeds op hulp en schadevergoeding en
geloven niet meer in die beloftes.

En dan de coronacrisis. Om de haverklap is er een persconferentie, en steeds weer
zijn er nieuwe maatregelen en lockdowns. De ene week mogen we alles in vrijheid
doen, de volgende week mogen we niets meer en moeten de scholen weer dicht. Veel
mensen worden er wanhopig van dat de regels steeds veranderen. Voor de regering
is dit natuurlijk ook een lastig onderwerp en ze doet haar best, dat begrijpt iedereen
wel, maar kan het misschien op een iets betere manier worden uitgelegd?
De nieuwe regering wil er alles aan doen om ons vertrouwen terug te winnen.
Mensen die buiten hun schuld om in de problemen komen, zullen nu echt sneller
worden geholpen.
Er zal ook beter worden geluisterd naar de mensen in het land. Voor gewone mensen
zoals jij en ik wordt het gemakkelijker bij de gemeente, de provincie, of de regering
zelf aan te kloppen als we iets te vragen of te klagen hebben.
Er zal veel meer dan eerst worden samengewerkt met de vakbonden en andere
organisaties die opkomen voor onze belangen.
Er zal ook meer rekening gehouden worden met de wensen van politieke partijen die
niet in de regering zitten. Hoe meer steun en samenwerking, hoe beter.
Als de regering een belangrijk besluit neemt, zal dat zo goed en duidelijk mogelijk
worden uitgelegd. En de Tweede Kamer zal nog sterker worden dan nu, zodat die
nóg beter kan controleren of de regering haar werk goed doet en de juiste besluiten
neemt. Niet alleen de oppositie maar ook de regeringspartijen zullen niet zomaar
‘ja’ zeggen tegen een voorstel van de regering, maar eerst heel goed nadenken of dit
wel zo’n goed voorstel is.
En aangezien Nederland niet op een eilandje ligt,
maar onderdeel is van Europa en de rest van de
wereld, zal de regering zich inzetten voor een goede
samenwerking met andere landen. Niet meer: het
ene land doet dit en het andere land doet het
helemaal anders. Nee: samen optrekken in
bijvoorbeeld de strijd tegen corona en de
klimaatcrisis. Ook dat zal goed zijn
voor het vertrouwen in
de politiek.
Vertrouwen
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KLIMAAT EN ENERGIE
Het wordt steeds warmer op de aarde en daardoor is het klimaat aan het
veranderen. Er zijn hevige stormen en regenbuien en grote droogte. De
zeespiegel stijgt, gebieden waar mensen wonen dreigen onder te
lopen. En dat komt vooral doordat wij mensen maar doorgaan
met het vervuilen van onze planeet. Er zijn een paar jaar
geleden op een klimaatconferentie in Parijs, waar bijna
200 landen aan meededen, afspraken gemaakt om
de vervuiling en de opwarming tegen te gaan. Die
verbeteringen gaan echter niet snel genoeg.
Daar moet meer
vaart in komen
en Nederland wil
daarbij koploper in
Europa worden.
Minister voor Klimaat en Energie

’Schoner’ huis

De regering benoemt daarom een speciale minister voor Klimaat en Energie.
Deze minister moet met tal van maatregelen proberen de vervuiling in de
komende jaren flink omlaag te brengen. Maar de minister kan dat niet alleen,
daar moeten we allemaal
aan meedoen.
In plaats van gas
moeten we schonere
energie gebruiken, zoals
windenergie of energie die we
uit zonnepanelen winnen. Als we
onze huizen isoleren, hoeven we de
Windenergie
verwarmingsketels op koude dagen niet
meer zo hard te laten loeien. Wie zijn best doet zijn huis ‘schoner’
te maken, kan in veel gevallen rekenen op subsidie (geld) van
de gemeente of de regering.
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Vervuiler betaalt

Ook fabrieken,
bedrijven en auto’s en
vliegtuigen zouden
veel minder vervuilend
moeten worden. Dat
kunnen ze voor elkaar
krijgen door schonere
brandstoffen te gebruiken. En
trouwens: als je in Europa op reis gaat, kan dat
ook met de trein in plaats van met het vliegtuig.
Wie meedoet, wordt beloond. Wie blijft vervuilen, moet daarvoor betalen.
De regering zal zorgen dat iedereen kan meedoen en dat niemand hoeft achter
te blijven.
Ook komt er een ‘generatietoets’ voor het nieuwe klimaatbeleid. Dat betekent dat
er steeds gekeken wordt naar wat de gevolgen van het klimaatbeleid zijn voor
mensen die nu leven en voor hun kinderen en kleinkinderen. Want de kinderen
van nu moeten als ze later volwassen zijn op een schone planeet kunnen leven.
Daarnaast zullen burgers actief betrokken worden bij het klimaatbeleid.
Om ons tegen dreigende
overstromingen en wateroverlast door
stortbuien te beschermen, zullen de
dijken en duinen worden verhoogd
op plaatsen waar dat nodig is. Ook
zullen de beekdalen in onder andere
Limburg beter worden beschermd. Als
zo’n beek of riviertje dan buiten zijn
oevers treedt, stroomt het water een
dal in, in plaats van een dorp of stad.

Opwarmen aarde

Als een koe een scheet laat

Het was lang de bedoeling alle kerncentrales te sluiten, omdat het kernafval gevaarlijk
kan zijn voor onze gezondheid. En stel je voor dat er een ongeluk in zo’n centrale
gebeurt, dan komt er kernenergie in de lucht en daar kun je kanker van krijgen.
Maar het zou nu zo kunnen zijn dat we in de toekomst toch nog kerncentrales nodig
hebben. De kerncentrale in Borssele blijft voorlopig toch nog open. Misschien moeten
er zelfs twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. De centrales die nu kunnen
worden gebouwd, zullen veiliger zijn dan die van vroeger.
Daar staat tegenover dat er zo snel mogelijk wordt gestopt met de gaswinning in
Groningen en met het vervuilende verbranden van hout in energiecentrales.
Energie zullen we altijd nodig hebben, maar als het zou lukken over enkele jaren
vooral nog energiebronnen te gebruiken die geen broeikasgassen uitstoten
(want die zorgen voor de opwarming van de aarde), zou dat geweldig zijn.
Verspilling is ook vervuilend. Waarom gooien we zoveel
voedsel weg? En kan dat elektrische apparaat echt niet
worden gerepareerd? Moet er echt persé een nieuwe
worden gekocht? Kunnen we al dat afval wel kwijt? Daarom
wordt erop ingezet om producten zo te ontwerpen dat ze
hergebruikt kunnen worden of gerecycled.

Geen voedsel
weggooien

Bomen worden wel ‘de longen van onze
planeet’ genoemd. Zij ‘eten’ als het ware
de vervuilde lucht op. Maar bomen
zijn er steeds minder, want hele
bossen hebben moeten plaatsmaken
voor de landbouw. In Brazilië is een
groot deel van het regenwoud gekapt en
daarvoor kwamen soja-akkers in de plaats.
Soja is een landbouwproduct dat onder
andere wordt gebruikt om dieren mee te
voederen. Als wij minder vlees zouden eten,
zou er ook minder soja nodig zijn en kunnen
de regenwouden overeind blijven staan.
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Over vlees gesproken; overvolle varkensstallen, kippen in legbatterijen, koeien
die nauwelijks bewegingsruimte hebben, dat kan echt niet meer hoor. Het is niet
alleen verschrikkelijk voor die dieren, het is ook slecht voor het milieu. Al die
mest waardoor de bodem verstikt raakt, al die koeien die als ze een wind laten
de lucht vervuilen met vieze gassen.
De regering gaat de boeren
én de mensen die vlees kopen
helpen dit te verbeteren. De
boeren krijgen steun (geld) als
ze hun dieren een beter leven
geven. In de winkels zullen we
aan de verpakking steeds beter
kunnen zien welke dieren een
goed leven hebben gehad. En
nogmaals: af en toe een wortel
eten in plaats van een konijn,
helpt ook.
Eet een wortel i.p.v. konijn
Het is een hele uitdaging om schoner te gaan leven. We zijn er nu eenmaal aan
gewend dat we kunnen doen, eten, reizen wat en zoveel we maar willen. Maar je
ziet dat er oplossingen zijn. Die schonere wereld komt er echt niet van de ene op
de andere dag, maar als we allemaal meedoen, kunnen we een heel eind komen.

‘De longen van onze planeet’

NIEUWE NEDERLANDERS
Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat je in Nederland minder kansen hebt als jij of je
ouders in een ander land zijn geboren. Wie hier woont en wil blijven, verdient dezelfde
kansen als alle anderen in dit land.
We moeten de ‘nieuwe’ Nederlanders in alle opzichten welkom heten. Ze hebben er recht
op een fijn huis te krijgen en werk dat bij hen past.
En die nieuwe Nederlanders moeten op hun beurt hun best doen onze taal te leren,
ons land te leren kennen en te respecteren dat we in een vrij land leven waarin we
niemand veroordelen vanwege een ander geloof, andere gewoontes, of omdat hij of zij
homoseksueel is. Vrouwen onderdrukken of te dwingen te trouwen is natuurlijk absoluut
niet de bedoeling.
Allemaal meedoen dus!
Om de nieuwkomers te helpen zich snel thuis te laten voelen, worden ze gekoppeld aan
een Nederlands ‘maatje’ die hen op weg kan helpen.
Mensen vluchten om allerlei redenen: oorlog, geweld, een natuurramp of armoede. En
wie mag er in ons land blijven en wie wordt er teruggestuurd naar het land waar de
vluchteling vandaan komt of een veilig land daar in de buurt? Daarover wil de regering
in alle gevallen een eerlijk en rechtvaardig besluit nemen. Soms moeten vluchtelingen in
de asielzoekerscentra wel erg lang op zo’n besluit wachten. Dat moet sneller kunnen.
Door met andere Europese landen samen te werken gaat de Nederlandse regering
de mensensmokkelaars aanpakken: dat zijn mensen die tegen betaling van veel geld
wanhopige vluchtelingen Europa binnensmokkelen in vrachtwagens of rubberbootjes op
een ruwe zee. Talloze vluchtelingen overleven die gevaarlijke reis niet, in de krant zijn
daar regelmatig aangrijpende berichten over te lezen. Daar moet een einde aan komen.
Daarom wordt tegelijkertijd geprobeerd de landen waaruit mensen wegvluchten veiliger
en welvarender te maken, zodat die mensen minder genoodzaakt zijn te vertrekken.
Dezelfde kansen voor ‘nieuwe’ Nederlanders
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‘Kansenongelijkheid’

NAAR SCHOOL

Kwaliteit

PABO’s
verbeteren

Als je als kind naar goede scholen kunt gaan, zorgt dat ervoor dat je goed
mee kunt doen als je volwassen bent.
Er komt een ‘masterplan’ zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen –
dat om te beginnen.
Nog beter dan vroeger zal in de gaten worden gehouden of een school echt
geschikt is, met goede leraren en leraressen en met een fijne sfeer waardoor
ieder kind zich veilig voelt.
Goede leraren krijg je als er op de Pabo’s, waar je tot leraar
wordt opgeleid, goed wordt lesgegeven. Dat kan wel wat
beter dan nu, vindt de regering. Ze gaat vanaf nu 800
miljoen euro per jaar uitgeven om de kwaliteit van de lessen
op de Pabo’s te verbeteren.
Lang niet iedereen heeft zin om leraar te worden. De klassen
zijn groot, er moet hard worden gewerkt en je verdient er
niet echt veel geld mee.
Ook daar gaat de regering wat aan doen. Leraren gaan meer
verdienen, klassen mogen kleiner worden en er mogen extra juffen en meesters
worden aangenomen.
Geen kind is hetzelfde als een ander kind en geen buurt is dezelfde als
een andere buurt. Oftewel: het ene kind heeft het gemakkelijker dan
het andere. Er zijn kinderen met ouders die hebben gestudeerd en die
hen elke dag helpen met hun huiswerk en kinderen die na school
naar muziekles of sport of de bibliotheek gaan. Er zijn kinderen
met ouders die zelf in hun jeugd nauwelijks naar school hebben
kunnen gaan en die echt geen geld hebben voor de pianolerares
of de hockeyclub. En een villawijk is natuurlijk iets heel anders
dan een oude stadsbuurt waar gezinnen met zes kinderen in een
piepklein huis wonen.
Zijn wie je wilt
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De regering noemt dat ‘kansenongelijkheid’ en wil daar iets aan doen.
Voor de kwetsbare kinderen in de arme wijken komt er een ‘rijke schooldag’ om hen
betere kansen te geven. Ze worden na school geholpen met hun huiswerk, krijgen de
mogelijkheid om naar een sportclub of bibliotheek te gaan of om lid te worden van
een leuke vereniging. Zo kunnen ze tóch aan alles meedoen.
Er zijn ook kinderen die een leerachterstand hebben omdat ze ziek zijn of een andere
beperking hebben, of kinderen die niet goed kunnen leren. Vroeger gingen die
kinderen naar aparte scholen, maar tegenwoordig gaan ze samen met andere kinderen
naar gewone scholen. Zo leren kinderen die behoorlijk van elkaar verschillen elkaar
veel beter kennen en begrijpen.
Maar ja, dat is dus wel weer extra werk voor de juf of meester, die het toch al erg druk
heeft. Vandaar dat de regering daar iets aan wil doen.
In Nederland bestaat vrijheid van onderwijs. Er zijn openbare scholen,
christelijke, katholieke en islamitische.
Alles goed en wel, zegt de regering, maar als een islamitische school
geld krijgt van een moskee of uit het buitenland, om in ruil daarvoor de
kinderen te leren dat de manier waarop wij hier in Nederland samenleven
niet deugt, dan kan dat echt niet. Of als een christelijke school zegt
dat een homoseksuele leerling of leraar ‘ziek’ is, dan is dat ook
verschrikkelijk. Iedereen is gelijk en niemand is minder dan een ander. Je
houdt je aan de regels en aan de wet en anders wordt de school gesloten.

WERK
Nederland is een rijk land en dat is vooral te danken aan mensen die daar hard
voor (willen) werken. Maar niet iedereen krijgt die kans. Met veel van ons gaat
het goed, met anderen niet. Je kunt buiten je schuld om je baan kwijtraken, of
steeds worden afgewezen als je solliciteert, of door een
ziekte of handicap niet de baan krijgen die goed bij je past.
Daarbij komt dat het werk waarvoor mensen worden
gezocht aan het veranderen is. Er wordt steeds meer met
computers gewerkt of met robots. Daardoor verdwijnen
banen, maar komen er ook nieuwe bij. Die verandering
gaat steeds sneller. Dat maakt dat we niet zeker weten hoe
de toekomst eruit zal zien, en het is spannend om erachter
te komen wat dit voor nieuwe kansen biedt.

Robots nemen werk over

In onder andere het onderwijs en de zorg wordt geschrééuwd om nieuw
personeel. De regering gaat er werk van maken dat probleem op te lossen.
Ook mensen die keihard werken, maar heel weinig verdienen, zullen voortaan
beter worden betaald. Het minimumloon gaat omhoog.
En wie wel wil, maar niet kan werken en van een uitkering moet leven: ook zij
zullen genoeg geld krijgen om hun boodschappen en huur te betalen en geen
schulden hoeven te maken. Kinderen van deze mensen hoeven niet in armoede
op te groeien.
Voor ouders van jonge kinderen zal het aantrekkelijker worden om te werken.
Ze krijgen nu een deel van de kosten van de kinderopvang vergoed, maar die
vergoeding zal in stapjes worden verhoogd naar 95 procent.

Ondersteuning ZZPer

Niet iedereen werkt voor een baas. Velen hebben een eenmansbedrijfje. ZZP’ers
(Zelfstandigen Zonder Personeel) worden zij genoemd. Als een ZZP’er ziek wordt
of ineens geen werk meer heeft (zoals nu in de coronacrisis), verdient hij geen
cent meer.
ZZP’ers worden in deze crisis al geholpen met steun (geld om deze akelige tijd
door te komen). Maar er komt ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
iedereen die zelfstandig werkt, zodat hij (of zij uiteraard) niet zonder geld komt te
zitten als hij ziek wordt.
Het is een bekend verhaal dat
mensen met een Turkse, Marokkaanse,
Antilliaanse of andere niet-westerse
achtergrond als ze solliciteren vaak
eerder worden afgewezen dan andere
Nederlanders. Dat is belachelijk.
Iedereen heeft dezelfde rechten en
verdient gelijke kansen.

Discriminatie moet stoppen
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VEILIGHEID
Om in vrijheid te kunnen leven, is het erg belangrijk dat je je veilig voelt. Maar dat is
voor niet iedereen het geval.
Criminelen hebben er geen enkel probleem mee mensen die hen in de weg staan te
bedreigen of te vermoorden. Denk maar aan de journalist Peter R. de Vries, die vorig
jaar op straat in Amsterdam werd doodgeschoten.
Er moet dan ook veel harder worden opgetreden tegen die bendes misdadigers.

De regering geeft vanaf nu elk jaar een
miljard euro extra uit aan de politie, de
rechtbanken en de inlichtingendiensten.
Die inlichtingendiensten verzamelen
belangrijke informatie over wat
criminelen van plan zijn.
De mensen die proberen ons te
beschermen en daarom worden bedreigd
zullen beter worden beveiligd.
Ook zal de samenwerking met het
buitenland worden verbeterd, want
veel van die criminele bendes hebben
zich over heel wat verschillende landen
verspreid.
Om te voorkomen dat jongeren de
criminaliteit ingaan, zullen er meer
wijkagenten en jeugdwerkers komen:
minimaal één agent per 5000 inwoners.
Die zullen extra goed op de jongeren
letten, niet om ze te bespioneren, maar
om ze te beschermen.
En als zo’n jongere dan een keer de fout
in is gegaan, zal er alles aan worden
gedaan om te zorgen dat dat niet nog
een keer gebeurt, anders gaat het van
kwaad tot erger.

Betere bescherming journalisten e.d.
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ZIEK ZIJN
Niemand wil ziek zijn, maar als je het toch wordt, heeft iedereen recht op een dokter,
medicijnen of een opname in het ziekenhuis.
Die goede zorg moet wel betaalbaar blijven en in de ziekenhuizen moeten genoeg
artsen en verplegers en assistenten zijn om iedereen te kunnen helpen.
Veel mensen zijn er niet gerust op dat dit, als er niets verandert, in de toekomst goed
zal blijven gaan. Dat heeft de coronacrisis wel duidelijk gemaakt. De ziekenhuizen
liggen soms vol coronapatiënten en voor mensen met andere ziektes is daar dan vaak
geen plaats meer. De dokters en verplegers werken nu al twee
jaar keihard en zijn uitgeput. Er moeten bedden bij en er moet
extra personeel komen, anders gaat het mis.
Gezond eten en veel bewegen
Geld erbij

We kunnen ook zelf veel doen om te zorgen dat we niet ziek worden: eet gezond,
zorg dat je veel beweegt en ga naar een sportclub.
De regering draagt daar ook haar steentje aan bij. Ze gaat de sportverenigingen
helpen om de Nederlanders meer aan het bewegen te krijgen, met geld en
reclamespots.
Dranken met veel suiker erin, zoals limonade en cola, en tabak zullen duurder
worden, groente en fruit moeten juist goedkoper worden.
Speciale aandacht zal er zijn voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen
met weinig geld die in tochtige huizen in oude wijken wonen. Die mensen
leven zeven jaar korter dan anderen en worden eerder ziek. Voor kinderen die
ongezond opgroeien is de kans om een gezonde volwassene te worden kleiner
dan voor andere kinderen.

Ziekenhuizen vol?
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VERVOER
Maar gezond zijn betekent niet alleen dat je lichaam in orde is. Je moet je in je
hoofd, thuis en op school ook prettig voelen en niet bang zijn of ongelukkig. De
jeugdzorg zal proberen goed in de gaten te houden of jij en je ouders gelukkig
zijn. Als dat niet zo is zal ze proberen te helpen een nare situatie te verbeteren.
En als je oud wordt is het verschrikkelijk als je daardoor ook eenzaam wordt.
De regering wil graag dat eenzame oude mensen en jongeren met elkaar in
contact komen. Dat kan door elkaar te ontmoeten en op te vrolijken en te helpen,
maar het kan ook door woonplekken te regelen waar jongeren en ouderen
samenwonen. Dat is goed voor oud én jong.

Elke stad, ieder dorp, elke plek in Nederland moet goed bereikbaar zijn, of je nu
naar je werk, je familie of je school gaat.
Maar er zijn nogal wat wegen, spoorrails, bruggen, viaducten en rivieren en
kanalen die nodig moeten worden
opgeknapt. De regering heeft daarom
besloten elk jaar 1,25 miljard euro uit
te geven voor de reparaties. En door
het aanleggen van nieuwe wegen
voor auto, bus, fiets of boot, moet het
nog gemakkelijker worden de plek te
bereiken waar je heen wilt.

Daklozen zijn heel kwetsbare mensen. Ze zijn in weer en wind op straat en eten
slecht. De regering wil de opvangplekken voor daklozen verbeteren en probeert
zoveel mogelijk woonplekken voor hen te regelen. Iedereen heeft recht op een
dak boven zijn hoofd.

Het verkeer moet veiliger worden om
het aantal ongelukken te verminderen. Samen met de
gemeenten gaat de regering bekijken in welke steden
en dorpen de maximumsnelheid omlaag kan naar 30
kilometer per uur.

Vrijwillig levenseinde
Opknappen bruggen

De regering wil over maatschappelijk belangrijke onderwerpen – bijvoorbeeld
abortus of een doodswens als je vindt dat je lang genoeg hebt geleefd – in
gesprek met mensen en organisaties die er verstand van hebben, zoals
huisartsen en de Gezondheidsraad.

En voor wie naar
het buitenland
wil met de trein: er wordt gewerkt
aan nog betere internationale
treinverbindingen, zowel overdag als
’s nachts. Treinen zijn veel minder
vervuilend dan vliegtuigen.

Verkeersveiligheid
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BUITENLAND
De wereld is snel aan het veranderen. China en Rusland proberen machtiger
te worden en trekken zich niets aan van andere landen. Amerika heeft
tegenwoordig veel meer belangstelling voor Azië dan voor ons en met
Europa wordt nauwelijks overlegd over belangrijke onderwerpen. En dat
terwijl we allemaal op dezelfde planeet wonen en er problemen zijn die we
met de hele wereld samen zouden moeten aanpakken. De opwarming van
de aarde. De coronacrisis. De miljoenen vluchtelingen die op zoek zijn naar
veiligheid. Het schenden van mensenrechten. De grote verschillen tussen
arm en rijk.

Samenwerking leger verschillende Europese landen
Vrijheid van
meningsuiting

Om te beginnen moet de Europese Unie veel duidelijker maken wat al haar
plannen en maatregelen precies betekenen. Anders blijven veel mensen denken:
wat doen ze daar nou eigenlijk in Brussel en Straatsburg? Hier moet een speciale
wet voor komen.
Nederland
is van plan
om binnen de
Europese Unie de
leiding te nemen om samen
met landen die er net zo over
denken als wij, die problemen aan
te pakken.

Ons leger krijgt meer dan tien miljard euro om sterker te worden en beter samen
te kunnen werken met de legers uit de landen om ons heen.
Als er ergens anders op de wereld een oorlog is en we willen een vredesmissie
sturen, dan moet dat in goed overleg met de Verenigde Naties. Eerder missies
waren niet altijd een succes en daar moeten we lessen uit trekken.

Nederland wil leiding nemen in de EU
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Anti kernwapens

We zetten ons in voor een kernwapenvrije wereld.
We treden op tegen het schenden van mensenrechten. Het staat
iedereen vrij in God of Allah of Boeddha te geloven, of niet. Het staat
ons allemaal vrij verliefd te worden op wie we ook maar willen.
Journalisten in welk land dan ook moeten vrijuit hun mening kunnen
geven, zonder het gevaar te lopen de gevangenis in te gaan.
Dit zijn niet zomaar mooie woorden, Nederland gaat extra geld geven
aan het mensenrechtenfonds. En als andere landen zich hier nu ook
voor inzetten: samen bereiken we meer!

Meer geld
bestrijding
corona

Veel van wat we in Nederlandse winkels kunnen kopen komt uit het buitenland.
En veel wat er in buitenlandse winkels in schappen ligt komt uit Nederland.
Over hoe dat precies is geregeld, heeft Nederland afspraken gemaakt met
talloze andere landen.
Daar gaan we mee door, maar vanaf nu met nog meer aandacht voor een
eerlijke productie. Zo moeten koffieboeren in Ethiopië bijvoorbeeld een eerlijk
loon krijgen. De werkomstandigheden voor arbeiders moeten goed zijn. Het
voedsel moet veilig zijn en niet volgespoten met bestrijdingsmiddelen en het
milieu mag niet worden vervuild.
De ontwikkelingslanden hadden het altijd
al moeilijk en dat is er door de coronacrisis
bepaald niet beter op geworden.
Nederland gaat flink wat meer geld aan
deze landen geven, het wordt vijfhonderd
miljoen euro per jaar.
Dat geld is niet alleen bedoeld om corona te bestrijden, maar ook om armoede
tegen te gaan, het naleven van mensenrechten te verbeteren en de landbouw
milieuvriendelijker te maken.
Een deel van het ontwikkelingsgeld zal apart worden gezet voor als er een
noodsituatie is door bijvoorbeeld een sprinkhanenplaag waardoor hele akkers
worden leeg gevreten, droogte of een aardbeving.
Deze plannen voert de regering uit in samenwerking met veel organisaties,
waaronder Save the Children.
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HET KONINKRIJK
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier
landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
Ze hebben allemaal een eigen regering en de
drie andere landen hoeven dus niet altijd naar de
politieke beslissingen in Den Haag te luisteren.
En om het nog ingewikkelder te maken: de drie
Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius
zijn onderdeel van Nederland. Voor de regering zijn
ze allemaal even belangrijk. Maar met sommige
eilanden gaat het niet goed: er zijn orkanen geweest
die veel schade hebben aangericht en dan is er nu
ook nog de coronacrisis.

Zeven delen

Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
De regering zal zorgen voor meer werk op deze eilanden, vooral voor de
jongeren en wil de armoede aanpakken.
Het leven is er duur en moet betaalbaarder worden voor iedereen. De kosten
van voorzieningen die iedereen nodig heeft, zoals water en energie en een goede
riolering moeten omlaag.
De lokale landbouw zal worden ondersteund, zodat er minder voedsel uit het
buitenland hoeft te komen.
En ook het ecotoerisme zal speciale aandacht krijgen, want
toeristen die voor de prachtige natuur komen, vervuilen
niet, maar brengen wel geld in het laatje.
Ecotoerisme

Aruba, Curaçao en Sint Maarten
De regering wil samen met deze eilanden
werken aan een goed bestuur, de aanpak
van corruptie (een bestuurder die de
boel bedriegt, moet worden ontslagen),
het versterken van de milieuvriendelijke
economie, en goed onderwijs voor iedereen.

Persvrijheid

EN TOT SLOT...
Journalisten moeten vrijuit verslag kunnen
doen van wat er in de wereld gebeurt. Maar
het gebeurt steeds vaker dat ze worden
bedreigd om wat ze schrijven of zeggen. Dat
is verschrikkelijk en de regering vindt dat de
daders stevig moeten worden gestraft.
Ook het verspreiden van nepnieuws (‘Corona
is niet erger dan een griepje’) zal flink worden
aangepakt.
Kunst en cultuur zijn belangrijk. Niet alleen omdat
het heerlijk is een boek te lezen, naar mooie muziek
of verhalen te luisteren, of naar een toneelstuk of schilderij te
kijken. Wie dat doet, maakt kennis met andere mensen, gewoontes
en geschiedenissen en leert die daardoor beter begrijpen.
Maar iedereen moet wel de mógelijkheid krijgen om van
die mooie verhalen,
schilderijen en muziek
te genieten. In iedere
buurt moet een openbare
bibliotheek komen, op
alle scholen wordt ruimte
gemaakt voor een bezoek
aan een museum en voor
muzieklessen en andere
lessen over kunst en
cultuur.
Kunst en Cultuur
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Om onze eigen geschiedenis
beter te leren kennen, heeft
de regering geld apart gezet
voor een Nationaal Historisch
Museum en een Slavernijmuseum.
Huh? Een Slavernijmuseum in
Nederland? Ja, we kunnen wel
kritiek hebben op wat er in
sommige andere landen gebeurt,
maar de lelijke kanten van ons
eigen verleden mogen we niet
verstoppen, die moeten we ook
onder ogen zien.

Lelijke kanten eigen verleden

Voor meer informatie:
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