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Slotvraag - Nadere toelichting en opmerkingen: 
 
Het leeuwendeel van de opmerkingen ging over het salafisme. Terwijl 57% van de respondenten salafistische 
stromingen wil verbieden, klinkt uit de reacties een heel ander geluid: dit is moslims bashen, terughoudend zijn in 
het veroordelen van stromingen, dit druist in tegen de rechten de mens, groepen wegzetten of verbieden lost niets 
op. Je moet organisaties die de openbare orde verstoren aanpakken omdat ze de openbare orde verstoren, niet 
omdat ze een ideologie aanhangen. Een verbod op salafisme is volledig nutteloos, behalve voor de advocatuur. 
Werk met ze samen en treed op tegen extremisme. 
Ook over het vaderschapsverlof was veel te doen. Dat is trouwens niet hetzelfde als zwangerschapsverlof, wordt 
een paar keer opgemerkt. Men wil langer, korter of helemaal geen verlof. Of het helemaal aan de ouders zelf 
overlaten en dan deels onbetaald. 
Over het legaliseren van softdrugs: de productie moet geregeld worden, niet gedoogd. Dus in de openbaarheid 
vergunningen afgeven, waarbij producenten moeten voldoen aan wettelijke regels. De handhaving op opiumwet 3b 
lid 2 draagt bij aan de geloofwaardigheid van het Nederlandse gedoogbeleid en zal veel legale werkgelegenheid 
opleveren. 
Duurzaamheid: ik betwijfel of landelijke subsidie het juiste instrument is. Maatregelen die gewoon kostendekkend 
zijn, bijvoorbeeld binnen 5 jaar, hoeven niet te worden gesubsidieerd. En: een serieuze heffing op CO2 en gunstige 
condities voor bedrijven die werken volgens het principe van een circulaire economie. 
Belasting op extreem hoge inkomens: (dat extreem wordt als sturend betiteld): Tweemaal wordt erop gewezen dat 
de vermogensongelijkheid in Nederland  veel hoger is dan de inkomensongelijkheid. En bij het meer belasten van 
hoge vermogens is een veel meer dan symbolische opbrengst mogelijk. 
Zorg: Door de WMO beslissen gemeenten nu over de zorg, waardoor Nederlanders niet overal hetzelfde recht op 
zorg hebben.  Herinvoering van het oude goede ziekenfonds. 
Budgetpolis: is een ramp. Wil ik hem daarom verbieden? Nee, ik wil van de commercialisering van de zorg af. De 
eigen bijdrage moet vervallen. We gaan niet voor onze lol naar een specialist. 
En dan nog wat diverse onderwerpen: Er zijn  honderden voedselbanken en 2,3 miljoen huishoudens met 
betalingsproblemen: de koopkracht moet omhoog. 
Maak eens een poll over het Israëlbeleid en de houding van onze partij daarin... 
Over de vragen:  Beleidsmatige zaken graag, anders vul ik hem niet meer in. De tekst en uitleg van en over de 
vragen is weer slecht. Hoe komt dat toch? Goed initiatief: het waren vragen over aansprekende thema's. 
Tot slot: Zet een koers uit. Stop met koortsachtig het volkshumeur te volgen. Ik heb geprobeerd wat commentaar te 
leveren, maar opeens verdwenen. Bekijk het maar. Zo vaak heb ik gewaarschuwd.. en ja hoor, .Jullie doen je best, 
succes in feb.! 
 
Vraag 6. Moet de PvdA haar standpunt over de Europese Unie duidelijker maken tegenover de andere partijen? 
Nadere toelichting 
Opvallend is dat de woorden nuanceren en benadrukken in heel veel reacties voorkomen, evenals het woord 
versterken. 
De strekking van de meeste opmerkingen is: de PvdA moet benadrukken dat zij vóór het versterken van de EU is, 
maar wel met een sociaal gezicht. Dus niet ten koste van de verzorgingsstaat en andere verworvenheden. 
Maar Europese regelgeving over detailzaken verzwakt de unie: er moeten meer Europese regels worden afgeschaft. 
Zo helder mogelijk aangeven welke bevoegdheden op nationaal, provinciaal en lokaal niveau thuis horen. En als 
Europa nog verder verdeeld raakt alleen verdergaan als economische unie zonder verdere bevoegdheden. 
Blijven kijken wat werkt voor Nederland, maar ook wat de “best practice” is in andere landen. En welke prijs wij 
willen betalen. 
Dat wij voor een Europa zijn waar de mens voor de markt gaat. Waar is dat sociaaldemocratische geluid? In de 
Griekenland-discussie heb ik dat gemist. Willen we een socialer Europa dan moeten we dat telkens uitdragen. Durf 
het te zeggen! Werk samen met alle partijen op links, die hebben we nodig.  Dus ook met Syriza! 
De PvdA moet duidelijk maken waarom sommige zaken wel en andere niet naar de Europese Unie moeten/kunnen. 
Op dit moment zijn wij de voorzichtigen tegenover de populisten in de PVV en VVD. We verliezen ons gezicht en 
spelen de populisten in de kaart. 
Duidelijker inzetten op solidariteit in Europa en democratisering van de EU. De PvdA heeft op EU-gebied een 



halfslachtige positie waarmee ze iedereen blij probeert te houden maar die niet houdbaar is. 
Versterken op gebieden die je niet nationaal kunt regelen. Verder nationaal. 
De sociale zekerheid in andere landen moet ook versterkt worden, anders is het een egoïstisch verhaal. Duidelijke 
grenzen aangeven. 
1 buitenlands beleid en 1 legermacht Europa, 1 grens van Europa, rest federaal, regionaal, lokaal invullen. 
Slechts één persoon zegt: Schaf het Europese Parlement af. 
Als uitsmijters: Goed nadenken over een solide boodschap. Dat moet te doen zijn. 
Ich bin ein Europäer! 

 


