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tegast

Er staan te veel
mensen aan de kant

‘S

tel je voor dat het om
mensen gaat in plaats
van om cijfers. Stel je
voor dat het gaat om beter, in
plaats van om meer.’
Deze teksten op de posters
van GrienLinks doen een beroep
op mensen om zich een andere
gemeente voor te stellen. Het
gaat om mensen en om kwaliteit
van bestaan. GrienLinks is een
partij van idealen. Wij geloven in
een betere wereld. Wij denken
dat het anders kan, wij denken
dat het beter kan. Wij willen
dromen en idealen handen en
voeten geven.
GrienLinks stelt het welzijn
van mensen centraal. Welzijn:
een gevoel van veiligheid, waardering en ontwikkeling. Mensen
willen betekenis geven aan hun
bestaan. Daarom vinden wij dat
er aandacht voor zingeving
moet zijn. Juist binnen de politiek. Politiek gaat in de eerste
plaats over waarden.
Veel mensen staan, omdat ze
geen betaald werk hebben, buiten de samenleving. Alleen
betaald werk levert waardering
op. Dit betekent dat werkloos
zijn je positie in de samenleving
en je zelfvertrouwen behoorlijk
aantast. Geen werk hebben
betekent ook een laag inkomen
hebben. Ook dit betekent dat je
vaak niet mee kan doen. GrienLinks wil werk, zorg en inkomen
eerlijk verdelen.
Dat is geen gemakkelijke
opgave, omdat veel van deze
zaken landelijk geregeld worden.
Maar dat wil niet zeggen dat we
niet moeten proberen om in een
gemeente stappen te zetten in

de richting van het eerlijk verdelen van werk, zorg en inkomen.
We moeten stappen zetten naar
een andere benadering van het
begrip werk. Naar een benadering waarbij betaald werk niet
meer op een voetstuk staat. Naar
een andere, niet dwingende,
benadering van mensen met een
uitkering of een laag inkomen.
Wij sluiten daarom aan bij
hoogleraar ethiek Harry Hummels, die in dagblad Trouw zegt
dat een herwaardering van vrijwilligerswerk en het bevorderen
van zinvolle participatie en
integratie in een samenleving
naast of in plaats van een betaalde baan politiek en maatschappelijk prioriteit dient te krijgen.
Er is gewoon niet voor iedereen
goed betaald werk beschikbaar .
Er staan te veel mensen aan
de kant. Door het beschikbare
betaalde werk eerlijker te verdelen kunnen meer mensen aan de
slag.
De invoering van een werkweek van 32 uur is een stap in de
goede richting. Meer mensen
hebben dan kans op betaald
werk en het biedt ruimte om
zorgtaken op te pakken.
De volgende stap zou de invoering van een basisinkomen
kunnen zijn. Daarmee wordt
werk, formeel en informeel,
gelijkwaardig.
Stel je voor…..
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