Recht op recht

Duurzame voldoening

Sinds 31 maart 2010 zorgt de Crisis- en
herstelwet voor kortere procedures,
waardoor bouwprojecten sneller kunnen
worden uitgevoerd. Goed voor overheid en
bedrijfsleven, maar slecht voor de burger.
Deze wet moet afgeschaft worden. We willen
geen hogere drempel voor WOBverzoeken.
De overheid mag transparanter en
toegankelijker worden.

Lokaal biologisch produceren en het lokaal
opwekken van energie is de enige juiste weg
van de toekomst, waardoor we ons milieu
sparen. Het brede belang van mens, dier en
natuur staat voor ons centraal en komt in
de plaats van de nadruk op consumeren en
marktdenken. Mensen zoeken naar zingeving
en voldoening en verlangen naar een
samenleving in verbondenheid.
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Eigen kracht centraal

jij bent aan zet!

We kunnen zelf beslissen wat goed is voor
onze wijk, buurt of stad. Wij gaan voor
waarachtige democratie waarvan de burger
actief deel uitmaakt in plaats van maar
één keer in de zoveel jaar een stemvakje
rood te mogen maken. Politici dienen echte
volksvertegenwoordigers te zijn.

Samen kunnen wij het hart naar de politiek brengen.
Een hart met een visie die de mens respecteert,
inspireert en perspectief biedt. Met eerlijker
verdeling, meer invloed, geluk en rechtvaardigheid,
in ieders belang! Word lid en steun ons!!
T 0316 - 842 769
M 0642 - 994 326

E info@mensenspirit.nl
W www.mensenspirit.nl

facebook.com/groups/mensenspirit
mens_en_spirit

Politiek vanuit het hart

Menselijke en effectieve zorg

Iedereen telt mee

Vanuit onze spirituele grondslag willen wij
politiek en beleid richten op menselijkheid,
verbondenheid en ruimte voor iedereen
zoals hij of zij is. Wij willen een omslag van
geldgericht naar mens- en natuurgericht.
Het is tijd voor een inspirerende visie,
voor vernieuwende politiek en voor een
haalbaar ideaal dat goed is voor allen.

Premies en eigen risico verhogen is onnodig
als we meer gebruik maken van alternatieve
natuurlijke geneeswijzen. Recent onderzoek toont
aan dat alternatief werkende artsen goedkoper
werken. Marktwerking leidt tot kostenstijging. De
oplossing ligt voor de hand: we gaan alternatieve
zorg stimuleren en beter vergoeden. Dit betekent
minder kosten en een vrije keuze voor de
geneeswijze die bij jou past!

Momenteel telt vooral het economische
belang van elk mens. Daarom tellen mensen
die ouder of kwetsbaar zijn niet meer mee.
Zij vereenzamen daardoor. We willen pilots
met woonwijken met gemeenschappelijke
ruimten, die uitnodigen tot contact tussen
jong en oud. Jong en oud moeten zich
kunnen blijven ontwikkelen. Jeugdzorg dient
grondig hervormd te worden vanwege alle
misstanden.
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Eerlijke economie

Natuurlijk leren

Vangnet ZZP’er

Het is hoog tijd dat banken in onze eigen handen
komen en coöperatieve gemeenschapsbanken
worden, want er is niets veranderd aan het
graaigedrag. Pensioenen moeten beschermd
worden. De belastingtarieven voor rijken kunnen
omhoog. Hypotheekrenteaftrek bouwen we af.
Om de lokale economie te stimuleren komt er
een Nieuwe Gulden, die naast de Euro gebruikt
kan worden.

Zorgen over ‘labelkinderen’ en het huidige
onderwijs? Het huidige onderwijs past vaak niet
bij begaafde of gevoelige kinderen. Zij hebben
een specifieke begeleiding nodig. Ouders
moeten het recht krijgen om (volgens artikel
23) scholen naar eigen inzichten op te zetten
binnen af te spreken kaders. Kinderen krijgen
dan hun eigen financiële rugzakje mee voor
hun eigen school.

Steeds meer mensen worden vrijwillig of uit
noodzaak zzp’er en zijn dus onbeschermd als
er geen opdrachten komen. Het wordt tijd
voor een vangnet: het garantie-inkomen. In
tijden van schaarste ontvangt de zzp’er netto
€ 1.000,- per maand en werkt hiervoor 20 uur
voor de samenleving. De zzp’er kan in de
resterende tijd het eigen bedrijf vormgeven.

