#BeterUitDeCrisis – Een Alternatief Steunpakket
Voor een collectieve toekomst
De Covid-19 crisis laat zien wat er mis is met onze manier van leven. De kwetsbaren in onze
samenleving, en in de wereld, betalen de hoogste tol, terwijl de rijken er net als bij andere crisissen
alleen maar beter op worden. Tegelijkertijd wordt de wereld waarin we leven in hoog tempo verwoest.
We denderen op een klimaatcrisis af waarvan de gevolgen vele malen ingrijpender zullen zijn dan van
Covid-19. Overal ter wereld wordt de roep om verandering luider. Voor Nederland is het nu tijd.
Het is tijd om het leven van mensen centraal te stellen, in plaats van de markt, multinationals en hun
winsten. Het is tijd om armoede en de heersende ongelijkheid waarbij de rijkste 1% over de overige
99% regeert, te beëindigen. Het is tijd om ervoor te zorgen dat deze geweldsvormen niet langer de
wereld ordenen, maar het leven zelf.
Het is tijd om te erkennen dat het huidige systeem niet iedereen in de samenleving dient. De Covid-19
crisis heeft dat nog maar eens blootgelegd. Voor de werkende mensen in vitale beroepen en sectoren
blijft het tot nog toe bij applaus, na jaren van bezuinigingen. Bovendien zijn het dezelfde kwetsbare
groepen die het eerste en hardste de gevolgen van Covid-19 voelen: mensen van kleur, mensen met
een laag en onzeker inkomen, mensen met een beperking, mensen zonder verblijfsdocumenten. Dit is
hét moment om af te rekenen met deze tweedeling. Het is tijd voor een samenleving die alle lagen van
de samenleving dient, niet slechts de 1%.
Het is tijd om al het leven op onze planeet serieus te nemen. Het is ons thuis, waar we allen wonen,
we kunnen het niet langer laten gebruiken als een gratis uit te putten grondstof. Het is tijd om al het
leven centraal te stellen in plaats van welvaart. Alleen zo zullen onze kinderen en kleinkinderen
opgroeien in een veilige en leefbare wereld.
Deze crisis dwingt ons allen tot bezinning. Wij eisen een verandering van koers van onze regering. Niet
het accumuleren van rijkdom, maar het herverdelen ervan, binnen de grenzen van de natuur, zal
iedereen verrijken. Deze crisis biedt ons dit moment. Laten we het met beide handen aangrijpen!
De tientallen miljarden die de komende weken door de regering verdeeld gaan worden, bepalen de
richting van onze samenleving voor de komende jaren. De #BeterUitDeCrisis-coalitie presenteert
daarom dit Alternatief Steunpakket: Vijf samenhangende veranderingen van koers, onderbouwd met
een selectie van maatregelen, om tot een eerlijkere, gezondere, en veiligere samenleving te komen.
#BeterUitDeCrisis voert de komende weken de druk op: zet in op een nieuwe koers, want de huidige
weg loopt dood!
Ten slotte is dit statement ook een oproep aan de samenleving. Wij kunnen dit niet alleen afdwingen.
Sluit je aan. Voer actie. Beschrijf de straten en laat je stem horen. Het is nu tijd!
1. Ons Klimaat: Van Onleefbaar Beleid naar Klimaatrechtvaardigheid
Het neoliberale systeem maakt onze planeet in hoog tempo onleefbaar. Het regeringsbeleid van winst
en welvaart boven mens en planeet moet radicaal worden veranderd:
 Geef geen steun aan vervuilende en overbodige industrieën/sectoren in de huidige crisis (en
al zeker niet zonder een ambitieus klimaatplan): #GeenPoenZonderPlan


Faciliteer de overgang naar een agro-ecologische landbouw, gebaseerd op het behoud van
biodiversiteit, duurzame, lokale voedselproductie, vermindering van de veestapel en
werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden.



Begin met de uitfasering van de meest vervuilende sectoren (zoals de fossiele industrie,
luchtvaart, scheepvaart en veehouderij) door middel van nationalisering en publieke controle



Voer ecocidewetgeving in, zodat massale schade, vernietiging of verlies van ecosystemen
misdaden worden en ecocide voorkomen kan worden.



Betaal deze maatregelen door een verhoogde belasting op vervuilende industrieën en
goederen, niet op arbeid.

2.
Onze Wereld: van Verdeeldheid naar Solidariteit
Baseer relaties tussen landen en volkeren op basis van respect, solidariteit en rechtvaardigheid:
 Help alle landen en regio's binnen het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de Caribische
eilanden, om op een rechtvaardige manier uit deze crisis te komen; geen wurg-leningen of
gedwongen bezuinigingen, maar kwijtschelding van schulden voor meerderheidslanden.


Verspreid een Covid-19 medicijn/vaccin op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder
prioriteit voor het Westen of welke regio dan ook.



Zet krijgsmachten niet meer in ter verdediging van het belang van de rijken en van de fossiele
economie. Zet in op ontwapening en vrede, in plaats van extra financiering van de
oorlogsindustrie uit onze portemonnee.



Sluit detentiecentra voor ongedocumenteerde mensen en garandeer onvoorwaardelijk hun
basisbehoeften. Neem verantwoordelijkheid voor het gevoerde schrikbewind aan de grenzen
van Europa, o.a. door de opvang van alleenstaande kinderen die vastzitten op Lesbos.



Ontzie kwetsbare groepen door een verbod op huisuitzettingen, kwijtschelding van schulden
en opschorting van huur, water- en energierekeningen. Garandeer onderdak en
gezondheidszorg voor dak- en thuislozen, ongeacht hun verblijfsstatus

3.
Onze Economie: Mensen boven Winsten
Wat is er van waarde in onze samenleving? Het welzijn van iedereen, in plaats van winst voor een
kleine groep, moet de focus zijn van regeringsbeleid:
 Garandeer een basisinkomen voor iedere individu die inkomsten mist, organiseer omscholing
voor een ieder die een inkomen mist.


Verhoog het minimumloon naar €14 per uur



Investeer in de zorg en garandeer nu dat zorgmedewerkers veilig kunnen werken



Maak een einde aan de privatisering, marktwerking en lage beloning van onze helden in de
gezondheidszorg en andere sectoren die onze basisvoorzieningen waarborgen, zoals het
openbaar vervoer, onderwijs en de huizenmarkt



Vervang het huidige economische model gericht op groei door een model dat onderscheid
maakt tussen sectoren die mogen groeien en investeringen nodig hebben en sectoren die
radicaal moeten krimpen, omdat ze fundamenteel niet duurzaam zijn of overmatige
consumptie aanjagen



Betaal deze maatregelen door de beëindiging van belasting-ontduiking en ontwijking van
multinationals en door de invoering van een ‘coronatax’ voor bedrijven die profiteren van de
crisis, en iedereen met een vermogen boven 1 miljoen en/of een ton aan salaris

4.
Onze Samenleving: van racisme, discriminatie en uitsluiting naar gelijke kansen
Wie mag er meedoen in onze samenleving, en wie niet? Baseer relaties tussen mensen en op
solidariteit, gelijkwaardigheid en het recht op een gezond en veilig leven voor iedereen:
 Ontwikkel beleid specifiek gericht op het beëindigen van racisme & discriminatie, samen met
anti-racismeorganisaties, met name gericht op de arbeidsmarkt en het onderwijs


Stimuleer de zichtbaarheid van vrouwen, mensen van kleur en mensen met een beperking in
onze samenleving, bijvoorbeeld via quota en stimulatie via beloningen



Maak anti-discriminatie-bureaus onafhankelijk en zorg voor voldoende middelen om racisme,
discriminatie en uitsluiting in de samenleving en werkomgeving te bestrijden. De politiek mag
antidiscriminatiebureaus niet beïnvloeden en gemeenten mogen niet dreigen met een
subsidiestop



Verzeker kansengelijkheid op scholen (inclusief stages) en op de arbeidsmarkt

5.
Onze Democratie: Van Ivoren Toren naar De Macht bij de Mensen
Wie bepaalt hoe we deze transitie gaan vormgeven? De invulling van ons huidige politieke model heeft
ons mede gebracht waar we nu zijn. De regering moet de sleutel bij de burger leggen:
 Garandeer meer inspraak voor werkers op de werkvloer, te beginnen bij het terugkeerproces
naar werk wanneer de Covid-19 maatregelen worden versoepeld


Faciliteer en garandeer, juist in crisistijden, het demonstratierecht. Maatregelen vanwege
Covid-19 mogen niet ten koste gaan van het grondrecht om te demonstreren



Wetten die specifiek in deze tijd worden opgesteld en aangenomen om Covid-19 te bestrijden,
mogen niet onbeperkt gelden. De crisis mag niet gebruikt worden om via de achterdeur
permanente wetten in te voeren, die als de crisis voorbij is, kunnen worden gebruikt om
mensen, bijvoorbeeld niet witte mensen, te marginaliseren



Breid de democratie uit met burgerpanels en laat burgers via die weg meebeslissen over
beladen onderwerpen. Zorg dat diversiteit en stemmen van de gemarginaliseerde groepen
gewaarborgd worden in besluitvorming

Onze coalitie in #hashtags:
#BeterUitDeCrisis – Een Alternatief Steunpakket:
1. #Klimaatrechtvaardigheid
2. #VanVerdeeldheidnaarSolidariteit
3. #MensenBovenWinst
4. #GelijkeKansen
5. #DeMachtbijdeMensen

