Wat is de SP (Socialistische Partij)?
De SP
• heeft ruim 46.000 leden;
• heeft 15 zetels in de Tweede kamer;
• heeft in de Amsterdamse gemeenteraad 3
raadsleden;
• is actief in alle stadsdelen van Amsterdam;
• werkt binnen en buiten het parlement of de
(deel)raad aan een maatschappij waarin
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit centraal staan.

Wat wil de SP?
Menselijke waardigheid
De overheid kan mensen niet gelukkig maken. Wel kan de overheid
er voor zorgen dat de kans op geluk voor iedereen zo groot mogelijk
wordt.
Menselijke waardigheid veronderstelt om te beginnen bestaanszekerheid. Maar het betekent bijvoorbeeld ook: recht op vrije meningsuiting, recht op democratie, recht op werk, recht op zorg en onderwijs, en
recht op een bejegening met respect.
Gelijkwaardigheid
Een beschaafde samenleving vereist dat alle mensen gelijkwaardig
zijn. De een is nooit méér dan de ander. Dat betekent dat tolerantie
noodzakelijk is. Discriminatie en achterstelling zijn niet toegestaan.
Solidariteit
Mensen zijn gelijkwaardig, maar niet altijd gelijk. De mogelijkheden
en omstandigheden van mensen zijn verschillend. Daarom moeten we
de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar
helpen en voor elkaar zorgen.
Op basis van deze drie uitgangspunten beoordeelt de SP regels, wetten
en beleid in Nederland. Wij vinden het belangrijk om democratische
controle te hebben over de zaken die van ons allemaal zijn; zoals de
zorg, onderwijs en woningbouw. We willen belangrijke onderdelen van
onze maatschappij niet aan commerciele partijen overlaten. Voor de SP
zijn de menselijke maat en respect belangrijk.

De SP in Amsterdam
De SP in Amsterdam is goed georganiseerd, zowel in de gemeenteraad
als in groepen van actieve leden die in alle delen van Amsterdam
actie voeren. Wij zijn de enige partij in Nederland die ook buiten de
verkiezingen op straat te vinden is. We laten ons geluid horen bij
demonstraties, maar gaan ook regelmatig langs in buurten om met
mensen in gesprek te gaan.
Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De SP wil overal
groeien, dus ook in Amsterdam. Met meer mensen in de gemeenteraad
hebben we meer invloed en kunnen we onze plannen makkelijker
uitvoeren.
De SP strijdt voor een sociaal Amsterdam.
Dat betekent voor ons
•
•
•
•
•
•
•

geen kind meer in armoede
betaalbaar wonen voor iedereen
zorg in de buurt, dichtbij mensen
de buurt als basis
samenwerken voor veiligheid
goed onderwijs voor iedereen
ruimte voor ondernemers om te
ondernemen
• veilig verkeer in de hele stad
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Meer weten?
Wil je meer weten over onze standpunten? Ga dan naar www.sp.nl.
Hier staat alles over onze standpunten en visie op Nederland en de
wereld.
Wil je meer weten over onze plannen in Amsterdam? Ons
verkiezingsprogramma staat op onze website: www.amsterdam.sp.nl.
Op deze website is ook informatie over de acties die we in Amsterdam
voeren en alle contactgegevens van onze raadsleden en actieve
ledengroepen.
In Amsterdam hebben we ook een hulpdienst voor iedereen die vragen
heeft over bijvoorbeeld formulieren, wonen of zorg.
Contact
Laurierstraat 165 bg
1016 PL Amsterdam
Telefoon: 020-6372228
Mail: amsterdam@sp.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur

